PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jl. Masjid Taqwa Nomor 011 Kel. Muara Rupit (31654)
Telp/Fax : (0733) 4101046, Email : bkpsdm.mru@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR : 15/Pansel-CPNS/MRU/2020
TENTANG
HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB
SERTA KELULUSAN SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K2630/B5612/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil
Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2019,
bersama ini diumumkan bahwa :
1. Hasil integrasi nilai SKD-SKB pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2019 adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional;
2. Rekap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun 2019 dapat dilihat dan diunduh pada website
www.muratarakab.go.id;
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah peserta dengan nomor
rangking terbaik sesuai jumlah formasi jabatan, jenis formasi dan lokasi
penempatan;
4. Maksud dan arti kode pada Rekap Hasil Integrasi SKD-SKB :
P
L
L-1
L-2
TL
TH
TMS
TMS-1
APS
SP

: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat
terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019
: Lulus seleksi CPNS
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
: Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
: Tidak hadir
: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan
oleh instansi
: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes
SKB
: Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri
: 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. Peserta tenaga guru yang memiliki Sertifikat Pendidik mendapatkan nilai
maksimal SKB sesuai dengan ketentuan 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.
6. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui
https://sscn.bkn.go.id terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman
mulai tanggal 1 s/d 3 November 2020;
7. Dalam hal memenuhi kebutuhan pada formasi yang tidak terpenuhi maka
dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan yang sama
atau bersesuaian dan berdasarkan nomor rangking terbaik;
8. Peserta yang dinyatakan lulus agar segera menyampaikan kelengkapan
berkas secara elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id dengan merujuk
surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor D 26-30/V 207-9/99
tanggal 23 Oktober 2020 mulai tanggal 1 s.d 15 November 2020, dengan
persyaratan sebagai berikut :
a. Pasphoto terbaru memakai kemeja warna putih lengan panjang dengan
latar belakang berwarna merah dan hijab warna hitam khusus wanita
(bagi yang berhijab);
b. Ijazah dan Transkrip Nilai asli.
c. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai.
d. Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangani oleh ybs dan bermaterai
6000, yang berisi tentang:
 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;
 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);
 Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik
praktis;
 Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Unit
Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba,
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan
Pemerintah;
9. Peserta yang dinyatakan lulus agar meyampaikan dokumen fisik melalui POS
Indonesia dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
a. Surat lamaran ditulis dan ditandatangani dengan tinta hitam yang
ditujukan kepada Bupati Musi Rawas Utara;
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b. Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran;
c. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisasi;
d. Pasphoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian kemeja
putih lengan panjang dengan latar belakang berwarna merah;
e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan bermaterai 6000,-;
f. Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangani oleh ybs dan bermaterai
6000, yang berisi tentang:
 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;
 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);
 Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik
praktis;
 Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatua Republik
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
h. Foto kopi yang telah dilegalisasi, Surat Tanda Registrasi (STR) yang
masih berlaku bagi peserta dari tenaga kesehatan;
i. Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang
berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
j. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba,
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan
Pemerintah;
k. Penyampaian dokumen fisik dikirim via POS Indonesia ke Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Musi Rawas Utara, dengan alamat : Jalan Masjid Taqwa Nomor 11,
Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas
Utara paling lambat tanggal 15 November 2020 cap pos.
l. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan f dapat diunduh
di website : www.muratarakab.go.id;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak
mengunggah/mengirimkan berkas dokumen sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR.
11. Ketentuan Lain-lain :
a. Hanya Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang
dapat diusulkan Proses Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
b. Seluruh
Proses
Pengadaan
CPNS
mulai
dari
Proses
pendaftaran/pelamaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan
Penetapan NIP tidak dipungut biaya;
c. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui
memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/tidak
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sesuai dengan ketentuan, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan
kelulusan yang bersangkutan;
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.
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