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Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahap II dapat
menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 19
Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 menggunakan akun masing-masing peserta,

dengan ketentuan sebagai berikut :

Peserta seleksi pengadaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija (PPPK)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dinyatakan LULUS adalah yang berstatus X-Pl /L, X-
P2/L, X-P3/L dan Y-Pl /L, Y-P2/L, Y-P3/L berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi
yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

1.

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui
https://sscasn.bkn.so.id.

2.

Dokumen kelengkapan pemberkasan NI PPPK yang diunggah merupakan dokumen
ASLI yang harus di pindai/scan dan bukan difoto, scan sesuai dokumen ASLI, jelas
dan tidak terpotong. Semua file scan dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 1000
kb, kecuali foto dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 500 kb.
Pemberkasan penetapan Nl PPPK tahun 2021 dilakukan secara elektronik (paperless) melalui
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik
(DOCUDigitalX j

3.

4.

Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus
diunggah oleh peserta melalui tautan https://sscasn.bkn.so.id pada akun masing-
masing yaitu:
a. Pas photo terbaru dengan latar belakang merah dengan ketentuan pakaian kemeja

wama putih, berdasi wama hitam, bagi peserta berjilbab wajib mengenakan
jilbab wama hitam (dimasukkan kedalam) dan diberi nama “FOTO nomor
peserta” contoh FOTO_2168040000000666;

b. Surat lamaran di tulis tangan pada kertas folio bergaris
“SRTLAMAR_nomor peserta” contoh SRTLAMAR_2168040000000666 (contoh
surat lamaran pada Lampiran II Pengumuman ini);

c. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dan diberi nama
‘TJZPEND nomor peserta” contoh IJZPEND_2168040000000666;

5.

dan diberi nama



d. Transkrip asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dan diberi nama
“IJZNILAI_nomor peserta” contoh IJZNILAI_2168040000000666;

e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani olch yang
bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- dan diberi nama “DRHjiomor
peserta” contoh DRH_2168040000000666 contoh DRH_2168040000000666;

f. Bukti pengalaman kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan diberi nama “BUKTIKERJA_nomor peserta” contoh
BUKTIKERJA_2168040000000666;

g. Asli Surat Pemyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
bermaterai Rp. 10.000,- dan diberi nama “SPCP_nomor peserta” contoh
SPCP_2168040000000666 yang berisi tentang:

1) Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2) Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD ;

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

h. Asli surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang masih berlaku/terbaru, dengan keterangan keperluan
ditulis : “Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021” dan diberi nama “SKCK_nomor peserta” contoh
SKCK_2168040000000666;

i. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter
yang bekeija pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, dengan keterangan keperluan
ditulis : “Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2021” digabung jadi 1 (satu) file dan diberi nama
“SKETSEHAT_nomor peserta” contoh SKETSEHAT _2168040000000666;

j. Asli surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan
Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan
kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, dengan keterangan keperluan ditulis :
"Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2021” dan diberi nama “SKETNAPZA nomor peserta” contoh SKETNAPZA
_2168040000000666

Dalam hal penulisan nama harus sama seperti yang tertulis pada Ijazah/STTB yang terakhir.
Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang
dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat
Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak
sesuai/tidak benar/tidak sah, peserta dinyatakan gugur.

6.

7.

8.



Bagi peserta yang mengundurkan diri wajib membuat Surat Pemyataan Pengunduran
Diri bermaterai Rp. 10.000,-

10. Peserta yang tidak melakukan pemberkasan sampai dengan tanggal 4 Februari 2022,
dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan wajib membuat surat pemy ataan.

11. Seluruh proses pengadaan PPPK mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, seleksi,
penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK tidak dipungut biaya.

12. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan
Panitia SeleksiPengadaan PPPK/Pejabat Pusat maupun Daerah yang menawarkan
dapat memberikan bantuan untuk pemberkasan NI PPPK Guru.

13. Apabila ditemukan kesulitan dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi, segera
dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

14. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait Pemberkasan/Penetapan NI PPPK Gum
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Formasi Tahun 2021, Peserta yang
dinyatakan LULUS wajib bergabung dalam group Telegram melalui tautan
https://bit.lv/NIPPPKGURU21HSS2

15. Hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut.

Demikian pengumuman di sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

9.

Kandangan 20 Januari 2022
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