PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp / Faks (0411) 373400 Kode Pos 90516
Email: sekda@maroskab.oo.id, Website: maroskab.go.id

PENGUMUilIAN

Nomor: 810/440/BKPSDM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROSTAHUN 2021
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik lndonesia Nomor 426 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 , maka Pemerintah Kabupaten Maros akan
melaksanakan Penyelenggaraan Penerimaan CASN Formasi Tahun 2021 dengan Jabatan
dan Kualifikasi Pendidikan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam lampiran
pengumuman ini. Adapun jenis formasi dan kategori Pengadaan ASN sebagai berikut:

l.

Pegawai Negeri Sipil (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2021
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil)

A.

Persyaratan Umum sebagai berikut :
1. Warga Negara lndonesia;
Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh
lima) tahun pada saat melamar;
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;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional lndonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional
lndonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
dan
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia
atau negara lain yang ditentukan oleh lnstansi Pemerintah.

2.
3.

4.

6.
7.
8.

9.
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B.

Persyaratan Khusus:
1. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat
puluh) tahun saat pelamaran yaitu jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan
dokter spesialis;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar
(Surat keterangan berasal dari Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditentukan
dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman
kelulusan akhir);
3. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor,
dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter
pemerintah (Surat keterangan berasal dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan
Pemerintah yang benarenang dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan
lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Maros dan tidak mengajukan
pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak
diangkat sebagai PNS (sebagaimana format tedampir);
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri wajib memiliki yazah dari perguruan
tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga
Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada
saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada
ijazah',
Lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki ljazah Penyetaraan
yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten
Maros sesuai formasi;
Terdapat 2 (dua) jenis formasi, yaitu formasi umum dan formasi khusus.
Formasi khusus terdiri
lulusan terbaik berpredikat 'dengan
ptlian" lcumlaude dan Penyandang Disabilitas dengan penjelasan sebagai
berikut:
Pelamar Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat dengan Pujian (Cumlaude)
1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang Pendidikan
paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan
predikat kelulusan 'dengan puiian" lcumlaude 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; dan
3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri
dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik
berpredikat 'dengan puiian" lcumlaude, setelah memperoleh
penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat
kelulusannya setara 'dengan puiian" lcumlaude dari kementerian yang
bidang pendidikan,
menyelenggarakan urusan pemerintahan

2.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

dari

a.

2)

di

4)

kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
lnstansi Pemerintah Kabupaten Maros pada penyelenggaraan Seleksi
CASN Tahun 2021 untuk formasi khusus cumlaude hanya dibuka untuk
Jabatan Penyuluh Pertanian.

2

b.

Pelamar Penyandang Disabilitas

1) Calon pelamar dari

penyandang disabilitas wajib melampirkan

dokumen/surat keterangan
pemerintah/Puskesmas

yang

resmi dari rumah

menyatakan jenis dan

sakit
derajat

kedisabilitasannya;

2) Calon pelamar dari

penyandang disabilitas diwajibkan untuk
mengirimkan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari

dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dengan
ketentuan durasi minimal 5 (lima) menit dan dipastikan wajah serta fisik
pelamar terlihat jelas. Dokumen video diunggah melalui akun Youtube
masing-masing pelamar dan selanjutnya menyampaikan tautan (/rnk)
video tersebut pada akun pendaflaran SSCASN 202'l masing-masing
pelamar.
3) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan
selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki
ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan
jabatan;
b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas
wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan
penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen/surat
keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang
menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat
yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas
sesuai jabatan yang dilamar.
4) lnstansi Pemerintah Kabupaten Maros pada penyelenggaraan Seleksi
CASN Tahun 2021 untuk formasi khusus disabilitas hanya dibuka untuk
Jabatan Perawat Terampil dan Bidan Terampil.
10. Untuk pelamar pada jabatan formasi Tenaga Kesehatan diwajibkan
melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran
yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda
Registrasi (bukan STR intemship untuk jabatan dokter);
11. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda
Registrasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 lahun 2021, yaitu Administrator
Kesehatan, Entomolog Kesehatan Ahli, Entomolog Kesehatan Terampil,
Epidemiolog Kesehatan Ahli, Epidemiolog Kesehatan Terampil, Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Ahli, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil,
Sanitarian Ahli, dan Pembimbing Kesehatan Kerja.

G.

Tahapan Seleksi dan Masa Sanggah
1
Seleksi Administrasi

.

a.

b.

seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen
pelamar yang telah diunggah dan mencocpkkannya dengan persyaratan
jabatan yang ditetapkan serta memeriksa keakuratan data pelamar pada
formulir pendaftaran daring (online);
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website Pemkab Maros
dan media sosial BKPSDM Maros;

c.
d.
e.

f.
2.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat
pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia seleksi, maka
Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3
(tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan,

Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang
diajukan Pelamar,
Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan
tersebut bukan berasal dari pelamar; dan
Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang
hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhimya
waktu pengajuan sanggah.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a.

Seluruh rangkaian Tes Kompetensi Dasar menggunakan Computer
Assr'sted fesf (CAT) BKN yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),

Tes lnteligensi Umum (TlU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan
durasi waktu 100 (seratus) menit;
Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (passrng grade'y yang
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; dan
Hasil SKD akan diumumkan oleh Panitia melalui website Pemkab Maros
dan media sosial BKPSDM.
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan menggunakan Computer
Assrsfed fest (CAT) BKN;
Hasil SKB akan diumumkan oleh panitia melalui website Pemkab Maros
dan media sosial BKPSDM;
Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi
Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat
mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi
diumumkan melalui SSCASN;
Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang

b.

c.
3.

a.

b.

c.

d.
e.

f.
S
h.

diajukan oleh pelamar;

Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, maka akan dilaporkan
kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan
pengumuman hasil akhir seleksi;
Pengumuman ulang hasil akhir seleksi paling lama
berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan

7 (tujuh) hari sejak

Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan
berasal dari Pelamar.
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ll.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional
Guru (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 202'l Tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Guru pada lnstansi Daerah Tahun 2021)

A.

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Guru adalah:

1.

THK-ll (lndividu yang terdaftar dalam pangkalan dalaldatabase eks tenaga
honorer Badan Kepegawaian Negara;

2.
3.

4.

B.

Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik (lndividu yang ditugaskan sebagai
guru bukan ASN di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lnstansi
Daerah);
Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik (lndividu yang ditugaskan sebagai guru
di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat); dan
Lulusan PPG (lndividu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah
lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
riset, dan teknologi).

Persyaratan Umum PPPK Jabatan Guru sebagai berikut:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Warga Negara lndonesia;
Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh
sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
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;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
PPPK, prajurit Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik lndonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
swasta;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan dengan jenjang
paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

C.

lnstansi Pemerintah Kabupaten Maros pada penyelenggaraan Seleksi CASN Tahun
2021 tidak membuka formasi khusus disabilitas untuk PPPK Guru.

D.

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi PPPK Guru sesuai
dengan ketentuan:
1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas
yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar
dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
3. Jenis Jabatan guru yang tidak dapat dilamar oleh pelamar disabilitas, yaitu:
a. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat
melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa lndonesia Ahli
Pertama dan Guru Bahasa lnggris Ahli Pertama;

b.

c.
C.

Pelamar yang berslatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat
melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama; dan
Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat
melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya
Keterampilan Ahli Pertama.

Tahapan Seleksi
Pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Guru tahun 2021 dilakukan secara
nasional oleh Panitia Penyelenggara Seleksi yang dibentuk oleh Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi yang selanjutnya disebut Panitia
Penyelenggara. Adapun secara umum rangkaian proses seleksi sebagai berikut:
1

.

Seleksi Administrasi

a. Seleksi administrasi
b.

dilakukan untuk mencocokkan

persyaratan

administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran,

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan

mencocokkan persyaratan serta kesesuaian jabatan yang dilamar dengan
jenis dan derajat kedisabilitasannya;
c. Apabila dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi,
pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi;
d. Hasil seleksi administrasi akan dimumumkan secara terbuka oleh Panitia
Penyelenggara;
e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat
mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak
hasil seleksi administrasi diumumkan;
Panitia Penyelenggara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan
yang diajukan Pelamar;
S. Panitia Penyelenggara dapat menerima alasan sanggahan dalam hal
kesalahan bukan berasal dari Pelamar; dan
h. Apabila sanggahan Pelamar diterima, Panitia Penyelenggara
mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari
sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
Seleksi Kompetensi
a. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT-UNBK yang meliputi Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
b. Seleksi Kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri

f.

2.

dari:

'1)

2)

Seleksi Kompetensi I
Seleksi Kompetensi I hanya diikuti oleh Pelamar dengan kriteria:
a) THKJI; dan
b) Guru non-ASN yang terdaflar di Dapodik.
Seleksi Kompetensi ll
Seleksi Kompetensi ll dapat diikuti oleh Pelamar dengan kriteria:
a) Pelamar dari THK-Il yang tidak lulus Seleksi Kompetensi l,
b) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi

c)
d)

Kompetensi l;
Guru Swasta yang terdaftardi Dapodik; dan
Lulusan PPG.
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3)

3.
4.

5.
6.
7.

D.

Seleksi Kompetensi lll
Seleksi Kompetensi lll dapat diikuti oleh Pelamar dengan kriteria
sebagai berikut:
a) Pelamar dari THK-Il yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan ll;
b) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi
Kompetensi I dan ll;
c) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi
Kompetensi ll; dan
d) Lulusan PPG yang tidak lulus Seleksi Kompetensi ll.
Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi mengikuti wawancara yang
dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK.
Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi kompetensi pada masingmasing tahap dan terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan
Panitia Penyelenggara, maka Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui
SSCASN paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi
kompetensi dan wawancara;
Panitia Penyelenggara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang
diajukan Pelamar;

Panitia Penyelenggara dapat menerima alasan sanggahan dalam

hal

kesalahan bukan berasal dari Pelama[ dan
Apabila sanggahan Pelamar diterima, Panitia Penyelenggara mengumumkan
ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya
waktu pengajuan sanggah.

Ketentuan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis Dan Kelulusan

Penambahan nilai diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masingmasing kompetensi dan diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing
seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau
tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.
1. Ketentuan penambahan nilai kompetensi teknis sebagai berikut :
a. Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang
dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
b. Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat
melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga)
tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data
Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 157o (lima belas persen) dari
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan
derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar
mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai
paling tinggi Kompetensi Teknis;
d. Pelamar dari THK-ll dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga)
tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data
Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
e. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d, diberikan nilai Kompetensi Teknis

c.
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tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100 o/o
(seratus persen).

2.

Ketentuan Kelulusan, Pengangkatan PPPK dan Masa Hubungan Perjanjian
Kerja
Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Hasil akhir seluruh hasil kompetensi dan wawancara setiap tahapan
diserahkan oleh Panitia Penyelenggara ke Panselnas;
Panselnas menyampaikan seluruh hasil akhir integrasi seleksi kompetensi
dan wawancara ke Pejabat Pembina Kepegawaian;
Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak
melebihi jumlah kebutuhan PPPK pada masing-masing jabatan;
Dalam hal kebutuhan PPPK belum terpenuhi, kebutuhan PPPK akan diisi
oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi lll dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
2) Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada
bentuk satuan Pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk
satuan Pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi lll;
3) Bentuk satuan Pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah
kewenangan penyelenggaraan Pendidikan; dan
4) Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya akan
ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya
tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan/atau memenuhi persyaratan
lainnya, maka PPK akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan
wawancara diangkat sebagai calon PPPK;
Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan
sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan
diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar
pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
Masa hubungan perjanjian kerja PPPK yaitu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
Pelamar seleksi PPPK Guru yang telah dinyatakan lulus yang usianya
kurang dari 't (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat
pengangkatan, maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun
sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK
setelah masa perjanjian kerja berakhir.

a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

I

lll.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional
(Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional)

A.

Persyaratan Umum
1
Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh)
tahun pada saat pendaftaran;
2. 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;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara
Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang
masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan; dan
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

.

4.
5.
6.

B.

Persyaratan Khusus

Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan jabatan yang dilamar
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik lndonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan,
Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar pada
Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja Tahun Anggaran 2021.

C. lnstansi Pemerintah Kabupaten Maros pada

penyelenggaraan Seleksi CASN
Tahun 2021 tidak membuka formasi khusus disabilitas untuk PPPK Non Guru.

D.

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi PPPK Non Guru
sesuai dengan ketentuan:
1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas
yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar
dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

E.

Tahapan Seleksi
1. Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah
Persyaratan administrasi kelengkapan dokumen Pelamar yang diunggah di
SSCASN akan diverifikasi dengan mencocokkan kelengkapan dan
kesesuaian dengan persyaratan jenis jabatan yang dipilih oleh Pelamar;
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website Pemkab Maros

a.

b.

c.

dan media sosial BKPSDM;

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat
pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia, maka Pelamar

o

dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari
sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan
Pelamar;
Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan
berasal dari Pelamar; dan
Apabila sanggahan Pelamar diterima, Panitia mengumumkan ulang hasil
seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu
pengajuan sanggah.
Seleksi Kompetensi
1) Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT yang meliputi Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
Kebijakan penambahan nilai pada Seleksi Kompetensi Teknis dengan
ketentuan sebagai berikut :
Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar
10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan
yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh
lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai
paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100o/o (seratus persen)
dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Pengumuman Hasil Akhir dan Masa Sanggah
Pelamar dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang
Batas;
Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah
dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka dapat diisi dari pelamar yang
melamar pada jabatan, kualifikasi Pendidikan yang sama, dari unit
penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai
Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui website Pemkab Maros
dan media sosial BKPSDM Maros;
d. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi kompetensi terdapat
pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia, maka Pelamar
dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari
sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN;
Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan

d.
e.

f.
2.

2)

a.

b.

c.

3.

a.

b.

c.

e.

pelamar;

f.
g.
4.

Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia mengumumkan ulang hasil
akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhimya waktu pengajuan
sanggah; dan

Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan
berasal dari Pelamar.
Pengangkatan Menladi PPPK dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja
a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK;
b. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan

sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK,
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kemudian

c.
d.

mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh
melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
(dua) tahun dan dapat
Masa Hubungan Perjanjian Kerja yaitu
diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang
dari (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat
pengangkatan, maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 't (satu) tahun
sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK
setelah masa perjanjian kerja berakhir.

2

1

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1.

Pelamar wajib mengisi data persyaratan sesuai dokumen yang dimiliki dengan

memperhatikan petunjuk pengisian

secara cermat dan

hati-hati.

Kesalahan/kelalaian/ketidakjelasan dalam pengisian data dan unggahan dokumen
yang menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi menjadi tanggung
jawab pelamar;

2.

Pastikan seluruh dokumen wajib yang diperlukan sudah tersedia pada saat proses
pendaftaran;

3.

Kesalahan input data pada saat registrasi awal berupa penulisan nama, pemilihan
tempat dan tanggal lahir, penulisan gelar pendidikan dan tanda baca gelar oleh
pelamar akan tersimpan dan tidak bisa diganti/edrl pada sistem aplikasi sehingga

4.

pelamar wajib untuk memperhatikan dengan cermat dalam pengisian data awal
pembuatan akun SSCASN;
Pendaftaran dilakukan sec€lra daring (online) melalui portal
https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.59 W|TA s.d 21 Juli
2021 pukul 23.59 WITA;

5.
6.
7.

Pelamar dapat melihat alokasi penetapan kebutuhan formasi CASN di website
Pemkab Maros dan media sosial BKPSDM Maros;
Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1(satu) formasi jabatan;
Petunjuk teknis terkait tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi, verifikasi
administrasi, verifikasi video pelamar penyandang disabilitas, jadwal dan tempat
pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan wawancara PPPK Guru, serta pengumuman
hasil dan sanggah pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk
Jabatan Fungsional Guru diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

8. Pelamar membuat akun calon peserta seleksi melalui

9.

laman

https:l/sscasn.bkn.go.id_dengan memasukkan Nomor lnduk Kependudukan (NlK).
NIK Kepala KeluargalNomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, password,
pertanyaan keamanan, dan mengunggah pas foto terbaru dengan latar merah
ukuran 4x6 bertipe file jpeg [1pg (max sze 200 Kb);
Pelamar mencetak kartu akun calon peserta seleksi CASN 2021 di laman
https://sscasn. bkn. go. id;
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10. Pelamar mengisi biodata dan pindai dokumen/scan yang dipersyaratkan sesuai
dengan petunjuk dan kapasitas setiap f/e yang akan diunggah pada SSCASN BKN
berupa:

a)

Asli surat lamaran ditujukan kepada Bupati Maros, diketik komputer dengan
huruf kapital ukuran 12 dan ditandatangani dengan pulpen tinta hitam bertipe
file pdl (max s2e 300 Kb) sebagaimana contoh terlampir;

b)

c)
d)

Asli e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP berisi
identitas pelamar yang dikeluarkan oleh pejabat beruvenang (Disdukcapil) bagi
yang belum memiliki e-KTP bertipe fr/e jpeg/jpg (max size 200 Kb);
Foto diri memegang kartu akun SSCASN dan e.KTP/Surat Keterangan
perekaman e-KTP bertipe fle jpeg/jpg (max size 200 Kb);
Asli ljazah, asli STR dan Surat Keterangan perubahan nomenklatur bagi
pelamar yang jurusannya mengalami perubahan nomenklatur digabung satu f/e
bertipe file pdl (max slze 800 Kb);

e)

Asli Transkrip Nilai s€suai dengan formasi yang dilamar dan khusus untuk
pelamar Tenaga Kesehatan dari Perguruan Tinggi dengan kualifikasi
Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat yang di ijazah/transkrip tidak tercantum

Bagian/Peminatan/Konsentrasi/Program Wajib mengup/oad surat keterangan
pendukung dari Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah yang selanjutnya
menyatakan bahwa Bagian/Peminatan/Konsentrasi/Program pelamar
sesuai/linier dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan jabatan yang

f)

dilamar digabung satu frle bertipe frle @t (max s2e 600 Kb);

Salinan/Fotokopi Surat Keterangan/Bukti akreditasi pada Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan

g)

Tenaga

Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan bagi
lulusan yang pada ljazahlT@nskrip nilai tidak tercantum akreditasnya bertipe
file pdt (max sze 800 Kb);
Asli ljazah penyetaraan dan konversi IPK dari Kementerian yang membidangi
pendidikan tinggi (bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri)
bertipe frle pdl (max size 800 Kb);

h)

i)

Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan
jenis/tingkat disabilitasnya bagi pelamar formasi penyandang disabilitas bertipe
file pdf (max sze 800 Kb); dan
Asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Maros
dibubuhi materai bernilai 10.000 sesuai format terlampir bertipe f/e pdl (max
size 300 Kb);

j)

Bagi pelamarformasi cumlaude mengup/oaddokumen pada fieldyang tersedia
untuk akreditasi Perguruan Tinggi A,/unggul dan akreditasi Program Studi
A,/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang

tertulis pada ijazah;
I 1 . Pastikan .ienis dan ukuran frTeldokumen yang diunggah sesuai dengan yang
dipersyaratkan (terbaca, tidak pecah, blur, mengecil). Kesalahan dalam
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mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dapat mengakibatkan pelamar tidak
lulus seleksi administrasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS); dan
12. Pelamar mencetak
https://sscasn.bkn.go.id

V.

kartu pendaftaran seleksi CASN 2021 dari

laman

LAIN.LAIN

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021
tidak dipungut biaya;

Peserta tidak dapat melakukan perubahan terhadap formasi dan unit kerja
penempatan yang telah dipilih;
Pelamar wajib memantau dan mengikuti secara aktif dan rutin setiap informasi dan
pengumuman melalui website Pemkab Maros dan media sosial BKPSDM Maros,
kelalaian pelamar dalam membaca dan mengikuti setiap informasi dan tahapan
menjadi tanggung jawab pelamar;
Terhadap peserta yang tidak hadir dan tidak mampu mengikuti tahapan seleksi
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan
gugur;
Ketentuan sebagaimana pada angka 4 dikecualikan bagi peserta yang tidak hadir
karena terpaparlterkonfirmasi positif COVlDl9 yang dibuktikan dengan hasil swab
dari Lembaga/Pihak benrenang, maka akan diikutkan di sesi terakhir pada jadwal
pelaksanaan ujian instansi dengan terlebih dahulu peserta melakukan konfirmasi ke
Panitia sebelum ujian berlangsung. Bagi yang tidak hadir dan memenuhi ketentuan
yang dimaksud, dinyatakan gugur;
Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari
terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan
tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK akan mengumumkan pembatalan
kelulusan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan
persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan
diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN untuk periode
berikutnya;

8.

9.

Tempat pelaksanaan ujian SKD untuk peserta CPNS dan PPPK Non Guru di
gedung Cetebes Convention Cenfre (CCC) Jl. Metro Tanjung Bunga, Makassar
atau titik lokasi lainnya yang ditetapkan oleh BKN;
Seluruh pelamar dianggap mengetahui seluruh isi pengumuman yang disampaikan;
dan

10.

dan segala informasi

pengumuman

terkait

pelaksanaan
Penyelenggaraan Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021
melalui:
0812 4465 0411
Call Center
(Call only, no sms, bukan nomor WA)
Hari Senin s.d Kamis
Pukul 08.00-16.00 WITA
lshoma Pukul 12.00-13.00 WITA
Khusus Hari Jum'at pukul 08.00-1 1.00 WITA

Pelayanan

a.
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b.

Help Desk Offline

Kantor BKPSDM Jl. Jenderal Sudirman
(Kompleks Perkantoran Bupati Maros)
https:/lwww. maroskab. go. id

c. Website Pemkab Maros
d. Media Sosial BKPSDM

: Grup lnfo CASN Maros 2021
: Bkpsdm maros / bkpsdm_maros

1) Facebook & Telegram
2) Facebook/lnstagram

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui
Maros, 30 Juni 2021

ris Daerah
Panitia Penyelenggara,
at

*
&
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LAMPIRAN
, JULI 2021
KEPADA
YTH. BUPATI MAROS
DI_
MAROS

PERIHAL: PERMOHONAN UNTUK DIANGKAT
SEBAGAI CASN KABUPATEN MAROS

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:
A. NAMA LENGKAP
:
B. TEMPAT / TANGGAL LAHIR
:
C. JENIS KELAMIN
:
D. PENDIDIKAN
:
E. JURUSAN/PRODI
:
F. JABATAN YANG DILAMAR
:
G. FORMASI
: CPNS / PPPK NON GURU*1)
H. ALAMAT LENGKAP
:
I. NO TELEPON/HP AKTIF
:
DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI UNTUK DIANGKAT
MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI TERLAMPIR:
1. PAS FOTO TERBARU DENGAN LATAR MERAH UKURAN 4X6;
2. ASLI SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA BUPATI MAROS, DIKETIK KOMPUTER
DENGAN HURUF KAPITAL UKURAN 12 DAN DITANDATANGANI DENGAN PULPEN
TINTA HITAM;
3. ASLI E-KTP ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN
E-KTP*2)
4. FOTO DIRI MEMEGANG KARTU AKUN SSCASN DAN E-KTP/SURAT KETERANGAN
PEREKAMAN E-KTP;
5. ASLI IJAZAH, ASLI STR DAN SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR*3);
6. ASLI TRANSKRIP NILAI SESUAI DENGAN FORMASI YANG DILAMAR*4);
7. SALINAN/FOTOKOPI SURAT KETERANGAN/BUKTI AKREDITASI PADA BADAN
AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PUSAT PENDIDIKAN
TENAGA KESEHATAN/LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI
KESEHATAN*5);
8. ASLI IJAZAH PENYETARAAN DAN KONVERSI IPK DARI KEMENTERIAN YANG
MEMBIDANGI PENDIDIKAN TINGGI*6);
9. ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG
MENERANGKAN JENIS DAN TINGKAT DISABILITAS*7);
10. ASLI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MAROS DIBUBUHI MATERAI BERNILAI 10.000; DAN
11. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI A/UNGGUL DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI A/UNGGUL PADA SAAT KELULUSAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN
TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH*8).
DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA AJUKAN DENGAN HARAPAN KIRANYA BAPAK BUPATI
DAPAT MEMPERTIMBANGKANNYA. ATAS PERHATIAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA
KASIH.
PEMOHON,
TANDA TANGAN
PULPEN HITAM

(

)

Keterangan* (Coret yang tidak perlu):
1. Jenis Alokasi Formasi;
2. Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP berisi identitas pelamar yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (Disdukcapil) bagi
yang belum memiliki e-KTP;
3. Surat Keterangan perubahan nomenklatur bagi pelamar yang jurusannya mengalami perubahan nomenklatur;
4. Khusus untuk pelamar tenaga kesehatan dari Perguruan Tinggi dengan kualifikasi pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat yang di
ijazah/transkrip tidak tercantum bagian/peminatan/konsentrasi/ program wajib menyertakan Surat Keterangan pendukung dari Perguruan
Tinggi yang mengeluarkan ijazah yang selanjutnya menyatakan bahwa bagian/peminatan/konsentrasi/program pelamar sesuai/linier dengan
kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan jabatan yang dilamar;
5. Bagi lulusan yang pada Ijazah/Transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya;
6. Bagi yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi luar negeri;
7. Bagi pelamar formasi penyandang disabilitas; dan
8. Bagi pelamar formasi cumlaude.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH
DENGAN ALASAN PRIBADI PALING SINGKAT SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN
SEJAK TMT PNS

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAMA LENGKAP
TEMPAT / TANGGAL LAHIR
JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN
JURUSAN/PRODI
JABATAN YANG DILAMAR
FORMASI
ALAMAT LENGKAP
NOMOR HP/WA AKTIF

:
:
:
:
:
:
: CPNS / PPPK NON GURU*1)
:
:

MENYATAKAN BAHWA SAYA BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN
PRIBADI PALING SINGKAT SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK TMT PNS.
DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA
BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA
TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN
HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

((((,

JULI 2021

YANG MENYATAKAN,
MATERAI Rp 10.000 DAN
TANDA TANGAN PULPEN
HITAM

(

Keterangan* (Coret yang tidak perlu):
1. Jenis Alokasi Formasi;

)

