
 

WALI KOTA BONTANG 
 

PENGUMUMAN 
Nomor : 810/02/BKPSDM.02 

 

TENTANG 

PASCA SANGGAH HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB SERTA 

 PERSYARATAN PEMBERKASAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG  

TAHUN ANGGARAN 2021  
 
 
 

Merujuk pada Pengumuman Wali Kota Bontang Nomor 810/295/BKPSDM.02 

tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan 

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 dan dengan telah berakhirnya masa sanggah 

yang dilaksanakan pada 25 – 27 Desember 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Tidak ada sanggah dari peserta seleksi terhadap Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi 

Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 melalui laman 

https://sscasn.bkn.go.id. 

2. Hasil kelulusan dalam seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota 

Bontang TETAP SAMA sesuai dengan pengumuman Wali Kota Bontang Nomor  

810/295/BKPSDM.02 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021; 

3. Kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS Pemerintah Kota 

Bontang, agar segera melengkapi berkas pengusulan untuk penerbitan Nomor Induk 

Pegawai (NIP) dalam bentuk softcopy dan harcopy mulai tanggal  mulai tanggal                                  

7 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman 

https://sscasn.bkn.go.id kemudian dicetak dan ditandatangani di atas materai                                            

Rp. 10.000,- yang selanjutnya diunggah kembali di laman https://sscasn.bkn.go.id  

b. Menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung secara elektronik dengan 

mengunggah scan dokumen asli sebagai berikut : 

1) Pas photo terbaru pakaian putih berdasi dengan latar belakang berwarna merah, bagi 

yang memakai jilbab agar memakai jilbab warna hitam; 

2)  Ijazah dan transkrip nilai asli (sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar);  

https://sscasn.bkn.go.id/
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3) Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 dengan format 

sesuai contoh terlampir berisi pernyataan sebagai berikut : 

a) 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;  

b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, anggota POLRI atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk 

BUMN/BUMD); 

c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Prajurit TNI atau anggota POLRI;  

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

e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 

4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia setempat dengan mencantumkan untuk keperluan 

persyaratan pengangkatan sebagai CPNS Kota Bontang.  

5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah                          

Kota Bontang ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS dengan 

mencantumkan untuk keperluan persyaratan pengangkatan sebagai CPNS                                 

Kota Bontang. 

6) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang 

ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS dengan mencantumkan untuk 

keperluan persyaratan pengangkatan sebagai CPNS Kota Bontang. 

4. Setelah diunggah, fisik (hardcopy) kelengkapan dokumen di atas bersama surat pernyataan 

tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi 

apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sejak TMT 

PNS yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 wajib diserahkan ke Kantor Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang; 

5. Kelengkapan dokumen disusun berurutan, dimasukkan ke dalam Map dengan 

mencantumkan identitas Nama, Jabatan dan Lokasi yang dilamar serta nomor telepon yang 

dapat dihubungi; 

6. Peserta yang tidak mengunggah dokumen di laman https://sscasn.bkn.go.id dan tidak 

menyerahkan kelengkapan dokumen fisik ke BKPSDM Kota Bontang, dianggap 

mengundurkan diri dan tidak dapat diproses pengusulan Nomor Induk CPNS ke Badan 

Kepegawaian Negara; 
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7. Hanya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diproses pengusulan 

Nomor Induk CPNS; 

8. Informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kota Bontang 

dapat diakses melalui : 

a. Web site  : https://ppid.bontangkota.go.id  

b. Whatsapp  : 082216896846 

c. Instagram  : bkpsdm.bontang   

d. Facebook   : Bkpsdm Kota Bontang 

e. Papan Pengumuman di kantor BKPSDM Kota Bontang 

9. Lain – lain : 

a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 

jawab peserta; 

b. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang TIDAK DIPUNGUT BIAYA; 

c. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, 

pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS . Pemerintah Kota Bontang 

berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai CPNS ; 

d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

 

 

 

Bontang, 05 Januari 2022 

 

WALI KOTA BONTANG, 

 

 

 
 
 

BASRI RASE, S.IP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran Pengumuman Wali Kota 

Nomor : 810/02/BKPSDM.02 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  ...................................................................................  

NIK :  ...................................................................................  

Tempat dan Tanggal Lahir :  ...................................................................................  

Agama  :  ...................................................................................  

Alamat :  ...................................................................................  

  

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 

1. 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;  

2. 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); 

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

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

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara 

lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut 

dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila 

dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

   

  Bontang,    ...........................                                    

  Yang membuat pernyataan, 

 

 

    …………………………………… 

                                          

 

Materai 

Rp.10.000 


