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PPPK TENAGA KESEHATAN DI LII{GKUNGAN
PEMERINTAII KABUPATEN TLORES TIMUR TAIIUN ANGGARAN 2O?2

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim pelaksana
lleleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor: 880/B-Mp.01.02/sD/Dnax Tanggal 12 Januari
11023 Perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2a2Z secara eiektronik,
l'elanjutnya agar segera melaksanakan pernberkasan Penetapan NI pppK bersama ini disarnpaikan
j nformasi sebagai berikut:

1' Persyaratan kelengkapan dokurren usul penetapan NI pppK diatur dalam pasal 25
Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimanatelah diubah denganperaturanBKN
Nomor 18 Tahun 2a}a. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat
Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui
https.l/sscasn.bkn.go.id.Kelengkapan dokumen usul penetapan }.11 pppK yang harus
diunggah oleh pelamar yaitu:

a) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar berakang berr,varna rnerah;
b) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melam ar jabatan;
c) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan

bermaterai;

d) Surat Pemyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan
bennaterai, yang berisi tentang;

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, pppK, 'n{I, poLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BLIIl{hilBUMD);

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNSIPNS, PPPK atau Anggota TMIpOLRI;
4) Tidak menjadi anggot#pengurus PartaiPolitik atauterlibat politik praktis;
5) Bersedia diternpatkan di seluruh rvilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
e) surat Keterangan catrtan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh

Negara Republik Indonesia;
Kepolisian

0 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dotter yang berstatus pNS pada
Rumah Sakit Pemerintat{



2.

g) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, precli$or, dan zat adiktif lainnya yang ditaadatangani oleh dokter
dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yurrg b*.**nang pada
badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Peserta yang mengundurkan diri wajib mengupload surat pernyataan berm aterai melalui
akun https : lrsscasn. bk*. go. i# yang bersan gkutan.
Jadwal melengkapi Skumen percyaratan pemberkasan rnulai tanggal 19 Januar i z&z3 -
05 Februari2023.

4' Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihatiterbaca
dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan farmat dan ukuran masing-masing
fi le sebagaimana diatur dalam portal https: llsgcasq. bkn. gq. idi;

5' Berkas persyaratan usul Nl PPPK dipindailscan melalui mesin scanfier (bukan aplikasi scan
F{P) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumenyang diunggah memiliki
kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi
dokumen negara' Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan
dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

6' Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal
yang telah ditentukan, rnaka peserta tersebut dinyatakan gugrir/mengundgrkan diri.

7 ' Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat
diusulkan dan diproses penetapan Nomor induk PPPK Tenaga Kesehatan serta mernperoleh
Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegarvai Pemerintah dengan pe4an;ian
Kerja.

I' Peserta yang dinyatakan LTILUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi
administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk psngusulan Nomor Induk), apabila
dikemudian hari diteinukan adanya pemalsuan dokumen danlatauketidaksesuaian dengan
persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang
berlaku maka akan dibatalkan kelulusannya.serta secara otomatis peserta dianggap
GUGUR/TIDAK LULUS.

9' Keputusan panita bersifat objektif; transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen
sah yang diupload peserta melalui https.ilsscasn.bkn.go.i# dan aturan pendtrkung lainnya.

i0' Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan pemerintah Kab. Flores Timur
tidak dipungut biaya.

Dernikian Pengumuman ini atas perhatianya, diucapkan terirnakasih.
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