
 

 

 

 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : 810/ 0001 /BKPSDMD/2019 

 

TENTANG 

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2018 
 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5701/XII/18.01 

tanggal 30 Desember  2018 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tahun 2018,  dengan ini  diumumkan Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2018 sebagai berikut : 
 

1. Hasil Akhir seleksi berdasarkan hasil integrasi antara hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
dengan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Bangka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Pengumuman ini. 

2. Nama-nama  peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Bangka Tahun 2018 adalah : 

a. Berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB; 

b. Dalam hal kebutuhan formasi belum terpenuhi, akan diisi dari formasi yang mendaftar pada 
formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang 

bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang 

batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi 

Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang 

Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan berperingkat terbaik. 

3. Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana angka 2 tersebut di atas adalah 

sebagaimana dicantum dalam lampiran II Pengumuman ini.  

4. Kepada nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Kabupaten Bangka Tahun 2018 sebagaimana pada point angka 2 di atas dimintakan : 

a. Segera melengkapi persyaratan dengan kelengkapan berkas berupa : 

(1) Asli dan Salinan Surat Lamaran pada saat pendaftaran awal sebanyak 2 (dua) lembar dan 

Asli dan Salinan Surat Lamaran untuk pemberkasan usul penetapan NIP yang diketik 

menggunakan komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai Rp. 6.000,- 
sebanyak 2 (dua) lembar sebagaimana format terlampir; 

(2) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang berwarna merah yang digunakan pada 

saat pendaftaran awal melalui sscn (bukan pasfoto baru) sebanyak 6 (enam) lembar; 

(3) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Pendidikan Sekolah Dasar sampai Pendidikan 

Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 ( dua ) Legalisir 

asli bukan fotokopi, scan atau stempel, dengan ketentuan ijazah yang dikeluarkan oleh : 

(a) Universitas/Institut fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh 

Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik; 

(b) Sekolah Tinggi fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh  Ketua/Pembantu 

Ketua Bidang Akademik; 

(c) Akademi dan Politeknik fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh 

Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik; 

(d) PT. Agama Islam fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenang dan berkompeten pada kopertis; 

(e) PTS Agama Hindu/Budha/Kristen/Katholik fotokopi ijazah dan transkrip nilai 

dilegalisir oleh Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Departemen 

Agama/Kakandep Agama Kabupaten/ Kota dan Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas 

yang bersangkutan; 

(f) Sekolah/ Akademi/ PT Kedinasan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh 

Kepala Sekolah/ Ketua/ Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, 

Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten; 

(g) SD/SLTP/SLTA fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala 

Sekolah/instansi yang berwenang. 

(4) Asli dan Salinan Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan huruf Kapital/Balok dan tinta 

hitam bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar sebagaimana format terlampir;  
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(5) Surat Pernyataan berupa : 
a) Perilaku pelamar yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan 

tinta hitam bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana format terlampir ( 1 asli dan 1 

fotokopi); 

b) Kesediaan mengabdi di Pemerintah Kabupaten Bangka yang diketik menggunakan 

komputer dan ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana 
format terlampir ( 1 asli dan 1 fotokopi); 

(6) Fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang 

memiliki pengalaman kerja rangkap 2 (dua); 

(7) Fotokopi KTP dan KK rangkap 2 (dua);  

(8) Asli dan Salinan legalisir Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja setempat yang 

masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar; 
(9) Asli dan Salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) lembar; 

(10) Asli dan Salinan legalisir Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang 

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah 

(RSUD atau Puskesmas) sebanyak 2 (dua) lembar; 

(11) Asli dan Salinan legalisir Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang ditandatangani oleh dokter 

dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada 

badan/lembaga setempat yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba 

dimaksud sebanyak 2 (dua) lembar; 

(12) Khusus pelamar Disabilitas, wajib melampirkan Asli dan Salinan legalisir Surat 
Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas; 

(13) Khusus pelamar guru, bagi yang memiliki dapat melampirkan Sertifikat Pendidik dari 

instansi yang berwenang rangkap 2 ( dua ) Legalisir asli bukan fotokopi, scan atau 

stempel. Bagi yang tidak memiliki, tidak wajib dilampirkan; 

(14) Khusus pelamar tenaga kesehatan,melampirkan : 

- Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku rangkap 2 (dua) Legalisir asli bukan 
fotokopi, scan atau stempel. 

- Khusus Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Apoteker selain 

melampirkan Ijazah Sarjana, wajib melampirkan juga Ijazah Profesi rangkap 2 (dua) 

Legalisir asli bukan fotokopi, scan atau stempel. 

(15) Berkas dimasukkan ke dalam stofmap folio berdasarkan kelompok pendidikan : 

- Strata Satu (S.1)  = Biru 

- Diploma Tiga (D.III)  = Hijau     

Stofmap sebanyak 1 (satu) set dan diserahkan ke Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka; 

b. Batas waktu melengkapi persyaratan diserahkan langsung ke BKPSDMD Kabupaten Bangka 

paling lambat tanggal 9 Januari 2018. 
c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai jumlah hari menurut  Peraturan 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS 

tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang lulus tersebut 

dianggap tidak memenuhi syarat dan mengundurkan diri dari seleksi  Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2018. 
 

5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab yang 

bersangkutan. 

 

                                                     

                                                                                   Sungailiat, 02 Januari 2019 
 

     BUPATI BANGKA, 

 
 
 
    MULKAN, SH., MH. 

 

 

 

  


