BUPATI OGAN ILIR
PENGUMUMAN
NOMOR: 800/ 1373 /BKD/2018

TENTANG
PESERTA YANG LULUS SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor: K26-30/B5610/XII/18.01 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB
CPNS Pemerintah Kab. Ogan Ilir Tahun 2018, dengan ini diumumkan nama-nama
peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
Bagi peserta yang dinyatakan lulus harus melengkapi persyaratan sebagai
berikut:
A. Formasi Umum dan Lulusan Terbaik
1. Surat Lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri diatas materai
dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan, ditujukan
kepada Bupati Ogan Ilir (contoh format dapat di download di website)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang
3. Fotocopy Ijazah, Transkrip Nilai dan Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi
yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan:
a. Untuk

SD/SMP/SMA,

disahkan

oleh

Kepala

Sekolah/Pejabat

yang

Berwenang
b. Untuk Universitas/Institut, disahkan oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan
Bidang Akademik
c. Untuk Sekolah Tinggi, disahkan oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang
Akademik
d. Untuk Akademik dan Politeknik, disahkan oleh Direktur/Pembantu Direktur
Bidang Akademik
4. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani diatas materai oleh peserta sesuai
dengan format yang ditentukan panitia (contoh format dapat di download di
website)
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia

6. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS
bekerja di rumah sakit pemerintah
7. Asli

Surat

Keterangan

tidak

mengonsumsi/menggunakan

narkotika,

psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yan ditandatangani oleh dokter
dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari
badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba
dimaksud
8. Asli Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Ogan
Ilir dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya
selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS bermaterai dan ditandatangani.
(contoh format dapat di download di website)
9. Asli Surat Pernyataan yang bermaterai dan ditandatangani, berisi tentang:
a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah)
c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis
e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah
(contoh format dapat di download di website)
10. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi
yang memiliki pengalaman kerja
11. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang berwarna merah.

B. Formasi Khusus Eks Honorer K-2
Selain poin 1 s.d. 11 pada formasi umum diatas, juga melampirkan persyaratan lain
sebagai berikut:
1. Fotocopy SK Pengangkatan Honorer Pertama s.d. saat ini (setiap tahun) yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer yang menyatakan
bahwa data dan informasi adalah benar.
3. Surat Pernyataan Telah Bekerja terus menerus hingga saat ini ditandatangani
diatas materai oleh pejabat yang berwenang

Masing-masing kelengkapan tersebut diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
disampaikan pada:
Tanggal

: 2 s.d. 16 Januari 2019

Hari

: Senin s.d. Jumat

Pukul

: 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB

Tempat

: Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Ogan Ilir
Komp. Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya

Bagi pelamar yang sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat
melengkapi

berkas

yang

dibutuhkan,

maka

yang

bersangkutan

dinyatakan

mengundurkan diri.
Berkas perlengkapan persyaratan dimasukan dalam map kulit kambing dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Map kulit kambing warna merah untuk tenaga Guru, map kulit kambing warna
kuning untuk tenaga teknis, map kulit kambing warna biru untuk tenaga kesehatan.
b. Pada map tertulis Nama, Nomor Ujian Peserta, Jabatan yang dilamar, Pendidikan,
Alamat dan Nomor telpon yang bisa dihubungi
Daftar nilai hasil akhir seleksi CPNS Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada
website Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan alamat http://www.oganilirkab.go.id
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Dikeluarkan di Indralaya
Pada Tanggal 28 Desember 2018

