
PEMERINTAH KOTA AMBON

SEKRETARIAT KOTA
Jl, Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352012

Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97120

PENGUMUIJIAN
Nomor : 8{0101 I Peng I2019

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAITUAI NEGERI SIPIL
FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS PEMERINTAH KOTA AMBON PROVINSI ITIALUKU

TAHUH 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan
CPNS 2018 Nomor : K2&30iB7871lKlll18.01tanggal 01 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil lntegrasi SKD
SKB CPNS Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018, maka bersama ini kamisampaikan hal-halsebagaiberikut:

1. Hasil intqrasinilaiSeleksi Kompetensi Dasar(SKD)dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan hasil
olah data system SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melaluiPusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang
telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional, dengan keterangan sebagai berikut:

a. *PrL* adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai abang batas dan peringkat terbaik
berdasarkan PermenpanRB Nomor 37 Tahun 2018;

b. nP2lL* adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik
berdasarkan PermenpanRB Nomor6l Tahun 2018;

c. *PlL-l* atau *P2lL-1* adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis

formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;

d. *PllL-2 atau nP2lL-2* adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;

e. *PlrTL* atau *P2!TL* adalah Peserta Tidak Lulus karena tidak'masuk peringkat dalam formasi;
f. *PlffH* atau *P2ffH* adalah Peserta Tidak Hadir saat pelaksanaan Seleksi.

3. Peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya mengikuti pemberkasan usul penetapan NIP menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Arnbon.

4. Bagi peserta yang di nyatakan lulus seleksi akhir diwajibkan hadir dan tidak dapat diwakili untuk mengikuti
pengarahan pemberkasan Calon PqawaiNegeriSipilyang akan dilaksanan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019

Pukul

Tempat

Pakaian

Catatan

: 08.00 WIT

: Sport Hall Karang Panjang Ambon Kel. Amantelu Kec. Sirimau.

: Memakai Kemeja Putih Polos, Bawahan Hitam dan Bersepatu.
: Peserta diharapkan hadir tepat waktu serta membawa KTP dan Kartu peserta.



h.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk melakukan pemberkasan usul penetapan NIP dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Seluruh berkas kelengkapan sesuaidengan data dan dokumen yang di upload melalui SSCN pada saat

seleksi administrasi;

b. Surat Lamaran asli tulisan tangan sendiri dengan menggunakan huruf capital, tinta hitam dan

ditandatangani diatas meterai 6.000 (dibuat rangkap 2 asli, contoh lamaran dapat di download melalui. www.ambon,qo.id);

c. Surat-Surat Pernyataan di ketik dan di cetak pada kertas M dan ditandatangani diatas meterai 6,000
(dibuat rangkap 2 asli, contoh surat-surat pernyataan dapat di download melalui www,ambon.qo.id);

d. Pas foto terbaru berlatar belakang merah, dengan menggunakan kemeja putih lengan panjang, berdasi

hitam panjang bagi reserta yang berjilbab berwama putih tanpa mrak, ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar

dan pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar (ditempel pada lembar formulir foto, contoh

lembar formulir dapat di download melalui www.ambon,go.id);

e. Foto copy ljasah dan Transkrip Nilai yang dipersyaratkan sebagaimana formasi dan disahkan oleh
Pejabat Yang Berwenang rangkap 2 (dua) (tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan

distempel asli bukan scan);

f. Foto copy Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Progam Studi pada saat kelulusan yang

dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang rangkap 2 (dua) (tanda tangan harus asli bukan stempel atau

scan dan distempel asli bukan scan);

g. Foto copy Sertifikat Pendidik dilegalisir oleh Pejabat Yang Benrenang rangkap 2 (dua) (tanda tangan

harus asli bukan stempel atau scan dan distempel asli bukan scan, khusus bagiformasijabataii tenaga
guru yang memiliki Sertifikat Pendidik);

I

t.

Foto copy STR dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang rangkap 2 (dua) (tanda tangan harus asli bukan

stempel atau scan dan distempel asli bukan scan, khusus bagi formasijabatan tenaga kesehatan yang

memiliki Sertifikat);

Daftar riwayat hidup sebagaimana contoh anak lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil rangkap 2 (dua) dan

ditandatangani diatas meterai 6.000 (mntoh Dafiar riwayat hidup dapat di download melalui

www.ambon.go.id);

Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian terbaru yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort untuk
keperluan Pengangkatan CPNS dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar {tanda tangan harus asli bukan

stempelatau scan dan distempel asli bukan scan);

Asli Surat Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku dan foto copy legalisir 1 (satu)

lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel atau scan dan distempel asli bukan scan);

Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru untuk keperluan

Pengangkatan CPNS dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel atau

scan dan distempelasli bukan scan);

Asli Surat Keterangan Sehat RohanilJiwa dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru untuk keperluan
Pengangkatan CPN$ dan dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel

atau scan dan distempelasli bukan scan);

Asli Surat Keterangan Tidak MengkonsumsilMenggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat
AdiKif lainnya terbaru untuk keperluan Pengangkatan CPNS dengan melampirkan hasil laboratorium dan

foto copy legalisir 1 (satu) lembar (tanda tangan harus asli bukan stempel apu scan dan distempel asli

bukan scan);

Kartu Tanda Penduduk (KIP) yang masih berlakulSurat Keterangan telah melakukan perekaman KTP

elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2 lembar foto copy);

Keseluruhan Dokumen Asli untuk di scan dan filenya dimasukkan dalam Compact Disk (CD) dengan
kapasitas maksimal 500 KB dengan format PDF (berwarna, tidak boleh terpotong dan harus jelas);



q. Seluruh berkas/dokumen yang telah dibuat rangkap 2 (dua) dimasukan dalam stopmap plastic berkancing

dengan rincian sebagai berikut :

1, Warna Biru untuk formasi jabatan tenaga pendidik;

2. Warna Merah untuk formasijabatan tenaga kesehatan;

3. Warna kuning untuk formasijabatan tenaga teknis.

Diluar Stopmap tertulis ' ':

Nama Lengkap

- Jabatan yang dilamar

- Nomor llP yang bias dihubungi

- Alamat Email

6. Keterangan legalisasi :

No Jenianq Pendidikan Peiabat Yanu Berwenanu Meleoal isir
1 ljasah Akademi/Politeknik, D. I I I Di rel{ur/Pembantu Direktu r Bidang

Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidano Akademik

2. ljasah Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan
Tinooi Swasta vano terakreditasi

RektoriKetua/Pembantu Ketua Bid ang
AkademildDekan/Pembantu Dekan Bidanq Akademik

3. STR Dokter Konsil Kedokteran lndonesia (KKl)

4, STR Bidan/Perawat MTKI/MTKP

5. Sertifikat Pendidik Pejabat Yang Berwenang Melegalisir pada LPTK

7. Jadwal pemberkasan pengangkatan CPNS Pemerintah Kota Ambon di mulaitanggal 10 s/d 23 Januari2019,
bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 C*dung B Balai Kota Ambon, Mulai Pukul 09.00 sld 03.00 WIT;

8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan
hasil akhir, diketahui terdapat kekuranganldata/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, panitia seleksi
dapat menggurkan kelulusan dan ditinjau kembali pengangkatan sebagai CPNS serta diproses sesuai
ketentuan hokum yang berlaku;

9. lnformasi pemberkasan CPNS Pemerintah Kota Ambon dapat di akses melalui website Pemerintah Kota
Ambon www.ambon.qo.id dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi
tanggung jawab peserta;

10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum dan Formasi Khusus
Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2018 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;

11. Kepada peserta yang belum berhasil, kami atas nama Pemerintah Kota Ambon mengucapkan terima kasih
atas partisipasinya telah mengikuti Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018.

Demikian Pengumuman inidisampaikan, untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Orbon, 07 Januari 2019

SEKRETARIS KOTAAMBON

UT MADYA


