PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. R a y a P a t t i m u r a - No.1 Ambon Telp.352183 Fax.352183
AMBON 97124

PENGUMUMAN
Nomor : 800-03 Tahun 2019
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2018
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor K26-30/B7800/XII/18.01 tanggal
2 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS
Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) merupakan hasil olah data sistem SSCN oleh Panitia Seleksi
Nasional melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah 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, dengan keterangan sebagai berikut :
a. P1
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik
berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018.
P2
: Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan
Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018.
L
: Lulus seleksi CPNS.
L-1
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis
formasi (umum-khusus) dalam jabatan/pendidikan yang sama.
L-2
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
TL
: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
TH
: Tidak hadir.
TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh
instansi.
SP
: Mendapatkan nilai SKB penuh karena memiliki sertifikat
pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
dan atau Kementerian Agama.
PD
: Peserta yang mendapatkan nilai SKB + 10 karena merupakan
Putra/ Putri daerah untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan
pada unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar,
terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data
Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenag.
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3. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, d
dan e di atas, selanjutnya mengikuti pemberkasan usul penetapan NIP menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir wajib mengikuti pengarahan
pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
Pakaian
Catatan

:
:
:
:

Selasa, 8 Januari 2019
09.00 WIT
Aula kantor Gubernur Maluku Lantai 7
Memakai kemeja putih polos lengan panjang atau pendek,
bawahan hitam dan bersepatu hitam.
: Peserta diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dengan membawa KTP, Kartu Peserta dan alat tulis.

5. Kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan hadir dan tidak dapat
diwakili dengan membawa asli Kartu Peserta dan KTP untuk melakukan
kegiatan pemberkasan usul penetapan NIP dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Seluruh berkas kelengkapan sesuai dengan data dan dokumen yang di upload
melalui SSCN pada saat seleksi administrasi;
b. Surat Lamaran (asli tulis tangan dengan menggunakan huruf kapital tinta
hitam/ballpoint) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai
6.000 (rangkap 2) asli sesuai contoh/format pada Lampiran I Pengumuman ini;
c. Surat-Surat Pernyataan diberi materai 6.000 serta ditandatangani bertinta
hitam oleh yang bersangkutan, rangkap 2 asli (tanggal dibuat sama dengan surat
lamaran) sesuai contoh/format pada Lampiran II dan III Pengumuman ini;
d. Pasfoto warna terbaru (berlatar belakang merah) pakaian/kemeja lengan
panjang warna putih berdasi panjang warna hitam, bagi peserta berjilbab
wajib mengenakan jilbab warna putih, ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dan
Pasfoto hitam putih 3x4 sebanyak 10 lembar (ditempel pada lembar
formulir foto), sesuai contoh/format pada Lampiran V Pengumuman ini;
e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dipersyaratkan sebagaimana
formasi dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang rangkap 2 (dua) lembar
(tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan distempel asli
bukan scan);
f. Fotocopy Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi
pada saat kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang (rangkap 2);
g. Fotocopy Sertifikat Pendidik dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang rangkap
2 (khusus bagi formasi jabatan tenaga guru yang memiliki Sertifikat Pendidik);
h. Fotocopy STR dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang rangkap 2 (khusus bagi
formasi jabatan tenaga kesehatan yang memiliki Sertifikat);
i. Daftar riwayat hidup, sebagaimana contoh anak lampiran 3 Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil rangkap 2 (dua) bendel kemudian
ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai 6.000 sesuai contoh/
format pada Lampiran IV Pengumuman ini;

-3–
j. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian terbaru yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah untuk keperluan Pengangkatan CPNS
dan fotocopy legalisir 1 lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel atau
scan dan distempel asli bukan scan).
k. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah yang
terbaru untuk keperluan Pengangkatan CPNS dan fotocopy legalisir 1 lembar
(tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan distempel asli bukan scan).
l. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
yang terbaru untuk keperluan Pengangkatan CPNS dan fotocopy legalisir 1
lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan distempel asli
bukan scan).
m. Asli Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/menggunakan Narkotika,
Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya terbaru untuk keperluan
pengangkatan CPNS dengan melampirkan hasil laboratorium dan fotocopy
legalisir 1 lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan
distempel asli bukan scan).
n. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan telah
melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (2 lembar fotocopy).
o. Keseluruhan Dokumen Asli untuk di scan dan filenya dimasukkan dalam
Compact Disk (CD) dengan ketentuan ukuran masing-masing dokumen
maksimal 500 KB dengan format PDF (berwarna, tidak boleh terpotong dan
harus jelas).
p. Seluruh berkas/dokumen dibuat rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam
stopmap plastik berkancing :
1) Warna merah untuk formasi jabatan tenaga pendidik;
2) Warna kuning untuk formasi jabatan tenaga kesehatan;
3) Warna biru untuk formasi jabatan tenaga teknis;
Diluar Stopmap tertulis :
▪ Nama Lengkap
▪ Jabatan yang dilamar
▪ Nomor HP yang bisa dihubungi
▪ Alamat Email
6. Ketentuan legalisasi :
No.

Jenjang Pendidikan

1.

Ijazah Akademi/
Politeknik,D.III

2.

Ijazah Perguruan Tinggi
Negeri, Perguruan Tinggi
Swasta yang terakreditasi
STR Dokter
STR Bidan/Perawat
Sertifikat Pendidik

3.
4.
5.

Pejabat Yang Berwenang Melegalisir
Direktur/Pembantu Direktur Bidang
Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang
Akademik
Rektor/Ketua/Pembantu Ketua Bidang
Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang
Akademik
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
MTKI/MTKP
Pejabat Yang Berwenang Melegalisir pada LPTK

Legalisasi Ijazah dengan tanda tangan asli dan stempel asli (bukan
scan/tanda tangan cap/stempel bukan scan).
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7. Jadwal pemberkasan pengangkatan CPNS Pemerintah Provinsi Maluku dimulai
Tanggal, 08 s.d. 18 Januari 2018;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah
adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat kekurangan/
data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar panitia seleksi dapat
menggugurkan kelulusannya dan ditinjau kembali pengangkatannya sebagai
CPNS serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Informasi pemberkasan CPNS Pemerintah Provinsi Maluku dapat diakses melalui
website Pemerintah Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id dan kelalaian
peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung
jawab peserta;
10. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Kepada peserta yang belum berhasil, kami atas nama Pemerintah Provinsi
Maluku mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti Seleksi
Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018.
Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ambon, 04 Januari 2019

