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TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK IABATAN FUNGSIONAT

TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 810 Tafuin 2022 Tanggal 9 September 2022 tentarg

Penetapan Kabutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana rincian terlampir dengan

ketentuan dari:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

PERSYARATAN UMUM PPPK IABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

Setia Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar

menladi Pegawai Pemerintah dengan perjaniian Kerja [PPPKJ untuk Jabatan

Fungsional (JFl Telcris dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum

batas usia tertentu saat pendaftaran pada jabatan yang akan dilamar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Calon Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara 2 [dua) tahun atau lebih;

3. Calon Pelamar tidak pernah diberhentikan:

a. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat

sebagai PNS/PPPK;

b. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat

sebagai Prajurit TNI;

c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat

sebagai anggota Kepolisian Negara RI;

d. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. Calon Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau

anggota Kepolisian Negara RI.

PENGUMUMAN



4. Calon Pelamar tidak meniadi anggota atau pengums partai politik atau terlibat

politik praktis;

5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan iabatan;

6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi/keahlian

tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan

yang mempersyaratkan; *(Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu ditetapkan oleh

Menteri).

7. Calon pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari

perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang teralreditasi pada

Badan Alrreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan

Tenaga Kesehatan /Lembaga Alceditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada

ijazah;

B. Bagi pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK JF

Teknis wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:

a. Paling singkat 2 (dua) ahun di bidang keria yang relevan dengan jabatan

fungsional yang dilamar untuk ienjang pemula, terampil dan ahli pertama;

b. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan

fungsional yang dilamar untuk jeniang ahli muda; dan

c. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan

fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya;

9. Persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yanr

ditandatangani oleh:

a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki

pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan

b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia,

bagr pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan

swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

10. Calon pelamar sehat iasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan iabatan yang

dilamar;

11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang

atau sejenisnya;

12. Calon pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerinah;

13. Ketentuan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1

(satu) formasi labatan;



14. Tidak Sedang menyandang status sebagai istri kedua, istri ketiga, dan seterusnya

yang dibuktikan dengan surat pernyataan ditandatangani diatas materai Rp.

10.000; *fconah format surat keterangan dapat diunduh pada link

https : //www.enrekan gkab.go.id dan Instagram bkpsdmenrekang).

II. PERSYANATAN KHUSUS PPPK IABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format IPEG/IPG dengan ukuran

makasimal 200 KB; (pakaian rapi).

2. Asli Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang sudah

ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh calon pelamar (sesuai Anak

Lampiran l-d Keputusan Kepala BKN Nomor 1.1. Tahun 2002); *(contah format surat

keterangan dapat diunduh pada link https://www.enreka ngkab.go.id dan

Instagram bkpsdmenrekang).

3. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tanggan sendiri, tinta hitam,

menggunakan huruf kapial, dan sudah ditandatangani diatas materai Rp. 10.000

yang ditujukan Kepada Bupati Enrekang;

4. Asli kartu tanda penduduk (KTP) atau asli surat keterangan telah melakukan

perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang masilh

berlaku;

5. Asli Ijazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan Asli Translcip Nilai Akademik

terakhir sesuai kualifi kasi pendidikan yang dipersyaratkan;

6. Asli Print out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPTJ dari Badan Alireditasi

Nasional Perguruan Tinggi atau melampirkan surat keterangan dari Universitas

bahwa pernah belajar diperguruan tinggi tersebut fbagt yang belum terdaftar

dalam PDPT);

7. Asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Direktorat fenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat fenderal Pembelaiaran dan

Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan asli translrip nilai dan surat keputusan

hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (lPK) dari Kemendikbud bagi lulusan

Perguruan Tinggi Luar Negeri;

8. Asli surat keterangan pengalaman kerja dan berkineria baik pada instansi

pemerintah/swasta yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon PPPK lF

Telcris bekerja minimal 2 dan maksimal 5 tahun sesuai dengan ienjang jabatan

yang dilamar; *{Contah surat keterangan dapat diunduh pada link

http s : //www.enrekangkab.g o.id dan Instagram bkp sdmenrekang).

9. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria (PPPKJ untuk fabatan

Fungsional (JF) Teloris harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan

formasi iabatan fungsional yang dilamar;



10. Penerimaan Lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam

pengumuman;

11. Semua kelengkapan tersebut akan diunggah di aplikasi SSCASN pada link

http : //sscasn.bkn.go.id :

III. PERSYARATAN KI{USUS PENYANDANG DISABILITAS

1. Bagi Calon Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat melamar

Seleksi Penerimaan ASN Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

IPPPK) untuk fabatan Fungsional Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelamar dapat melamar pada iabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah

yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;

b. Pada saat melamar pada di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib

menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

dan

c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:

1) Mengunggah asli dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah

sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan ienis dan deraiat

kedisabilitasannya; fformat surat keterangan dapat diunduh pada link

S; o.id dan Instagram bkpsdmenrekang)

2J Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari

pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar

fdalam bentu link);

IV, TATACARAPENDAFTARAN

1. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan ASN Formasi Pegawai Pemerintah dengan

Perianjian Kerja (PPPKJ untuk fabatan Fungsional Teknis pada Pemerintah

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara online

ke alamat website Portal SSCASN,2022 SSCASN

2. Pada saat pendaftaran secara onling pelamar harus membaca dengan cermat

petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/

pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online

tersebut;

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan ASN Formasi Pegawai Pemerintah dengan

Perianjian Kerja IPPPKJ untuk Jabatan Fungsional Teknis pada Pemerintah

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 waiib memiliki Surat Elektronik {emoil) yang

masih aktif/b erlaku;

4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan

ASN Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK] untuk fabatan

Fungsional Teknis pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022, wajib

h



mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamat Nomor Kartu

Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga

Calon Pelamar;

5. Pendaftaran dilakukan 2 [dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon

Peserta Seleksi di Portal SSCASN (htps://sscasn.bkn.go.id), dilanjutkan dengan

pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang

sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN

dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN; *(menunggu informasi dari BKN

atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN_).

6. Calon pelamar seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu)

instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi

iabatan fFormasi PPPK) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;

7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT

(Computer Asissted Test) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;

8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan

dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang

diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat

diproses lebih laniut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempaq

9. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu

Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil fDisdukcapil) sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke

Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badon Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya ltlonusia @KPSDM) Kabupaten Enrekong;

10. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan

data di KTP dengan data ljazah. Proses pemberkasan Calon ASN menggunakan

data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar,

Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan

benart * (menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN

BKN).

11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak

dapat diperbaiki atau diubah;

12.Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2022

selanjutnya Anda harus mencetak Kartrt Informasf ,Akun sebagai bukti bahwa

pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2022. Simpan Kartu tersebut

dengan baik; *(menunggu informosi dari BKN atau segera konsultasi dengan

SSCASN BKN,,,



13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke link https://sscasn.bkn.go.id.

kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan

tampil halaman FORM BIODATA PESERTA; * (menunggu informasi dari BKN atau

segera konsultasi dengan SSCASN BKV.).

14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran

Instansi/Daerah yang ditujuh;

15. Pilih ienis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah.

Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumumary

16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut

karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satuJ jabatan pada 1 fsatu)

instansi/daerah dan 1 [satuJ periode;

L7. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database

SSCASN 2022, selanjutnya pelamar dapat mencetak Katat Pendaftaran;
*(menunggu informast dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN B(NJ.

18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi

administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah

ditentukan;

19. lnformasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2022 dapat dilihat atau

diunduh pada link https://www.enrekangkab.go.id dan Instagram bkpsdmenreka:

*(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKNJ

V. DOKUMENYANGAKANDIUNGGAH

1.. Mengunggah Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format IPEG/JPG

dengan ukuran makasimal 200 KB, Qnkaian rapi);

2. Scan Asli surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang

sudah ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh calon pelamar, {sesuai Anak

Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 1.1. Tahun 2002); *(surat pernyataan 5

Qima) poin dan surat pernyataan lainnya yang iligabung ilalam 1(satu) file dan

diunggah ).

3. Scan Asli surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tanggan sendiri, tinta hitam,

menggunakan huruf kapital, dan sudah diandaangani diatas materai Rp. 10.000

yang dituiukan Kepada Bupati Enrekang;

4. Scan Asli karu tanda penduduk (KTP) atau asli surat keterangan telah melakukan

perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil fDisdukcapil) yang masilh berlaku;

5. Scan Asli tiazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan Asli Translcip Nilai

Akademik terakhir sesuai kualifi kasi pendidikan yang dipersyaratkan;



6. Scan Asli pnnt out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dari Badan

Alceditasi Nasional Perguruan Tinggi atau melampirkan surat keterangan dari

Universitas bahwa pernah belajar diperguruan tinggi tersebut (bagi yang belum

terdaftar dalam PDPT);

7. Scan Asli surat keputusan penyetaraan iiazah dari Direktorat fenderal

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat lenderal

Pembelaiaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan asli translaip nilai dan

surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (lPK) dari

Kemendikbud bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

B. Scan Asli surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik pada instansi

pemerintah/swasta yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon PPPK lF

Teknis bekerja minimal 2 dan maksimal 5 tahun sesuai dengan jenjang jabatan

yang dilamar; *(conah surat keterangan dapat diunduh pada link

https;//www.enrekanskab.go.id dan Instagram bkpsdmenrekang);

9. Asli surat keterangan tidak sedang menyandang status sebagai istri kedua, istri

ketiga, dan seterusnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai

Rp. 10.000;

10. Berkas pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika pelamar salah

dalam menguploda berkas pada link http://sscasn.bkn.go.id: (tidak sesuai dengan

kolom pemberkasan);

VI, PEIJIKSANAAN UIIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs

online pada link https://wwwenrekangkab.go.id dan Instagram bkpsdmenrekang:

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administasi dapat mengikuti seleksi

kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi

manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancarai

3. Seleksi kompetensi menggunakan system Computer Asissted lest (CAT) yang

diselenggarakan oleh Badan kepegawaian Negara (BKN);

4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda

Peserta Ujian melalui situs online pada link https://sscasn.bkn.go.id:

5. Syarat mengikuti uiian dengan membawa:

a. KTP & KK asli;

b. Kartu tanda peserta ujian;

c. Melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap, minimal vaksin 2 yang terdaftar

pada aplikesi Pedu[ Lrnduast);

5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada

point (5), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;



7. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat melalui situs online Kabupaten

Enrekang pada link https://www.enrekangkab.go.id dan Instagram

bkpsdmenrekang:

8. Apabila peserta ujian tidak hadir pada iadwal yang telah ditentukan, peserta tidak

dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

9. fumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus Empat Puluh

Lima) soal, dengan rincian:

a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal dalam

durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, kecuali bagi penyandang

disabilitas sensorik netral durasi waktu yang diberikan 150 (seratus lima

puluh) meni!

b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal dalam

durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, kecuali bagi penyandang

disabilitas sensorik neral durasi waktu yang diberikan 150 (seratus lima

puluh) meniq

c. Seleksi kompetensi sosial kulilral seiumlah 20 (dua puluh) butir soal dalam

durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit kecuali, bagi penyandang

disabilitas sensorik netral durasi waktu yang diberikan 150 (seratus lima

puluh) menit; dan

d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal dalam durasi waktu 1.0 (sepuluh)

menit kecuali bagi penyandang disabilitas sensorik netral durasi waktu yang

diberikan 1.5 Qima belas) menit;

1L. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi yaitu:

a. Untuk Materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5

Qima) dan salah atau tidak meniawab bernilai 0 (nol);

b. Untuk Materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling

rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak meniawab

bernilai 0 (nol);

c. Untuk Materi soal seleksi kompetensi manajerial sosial kultural, bobot

jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta

tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan

d. Untuk Materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu)

dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nolJ;

12. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 590 (enam ratus

sembilan puluh), dengan rincian:

a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;

b. 200 fdua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan



c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

13. Penetapan nilai ambang batas yaitu:

a. Nilai untuk seleksi kompetensi telaris sebagaimanan tercantum pada lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
*(daftar nilai ambang batos seleksi kompetensi teknis pengadaan PPPK untuk

labatan Fungsional dapat dilihat pada lampiran Surat keputusan MENPAN RB

RI Nomor 977 tahun 2022);

b. 130 (seratus tiga puluh) untuk seleksi kompetensi manajeril dan sosial

kultural; dan

c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.

14. Selain persyaratan dalam pengadaan PPPK fF teknis terdapat ienis jabatan

fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat

kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teloris sebagai mana

terlampir pada lampiran Suru,t Keputusan MENPAN-RB N Nomor 970 Tahun

2022 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan mentri;

15. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua

Panitia Seleksi Nasional (panselnas);

1-6. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana

dimaksud pada poin 15 Qima belas), penentuan kelulusan akhir secara berurutan

didasarkan pada:

a. Nilai kompetensi telcris yang tertinggi;

b. fika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan

kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan

sosial kultural yang tinggi;

c. lika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan

kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tinggi; dan

d. fika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan

kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tinggi.

17. Hasil Seleksi Kompetensi secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh

instansi berdasarkan hasil nilai seleksi kompetensi, wawancara dan

penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dari BKN secara/melalui link

htrps ://www.enrekangkab. go.id dan Instagram bkpsdmenrekang;

18. Prinsip kelulusan,

a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi kompetensi,

wawancara dan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dari BKN;

b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus



harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan

kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB RI;

c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI oleh

Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat

menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon

Aparatur Sipil Negeri.

VII. KETENTUAN UUN

L. Seleksi penerimaan ASN formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) untuk fabaan Fungsional Teknis Tahun 2022 waiib menggunakan sistem

CNI (Computer Assisted Test);

2. Tempat dan waktu pelaksanaan tes seleksi kompetensi dan wawancara akan

diumumkan melalui situs online Kabupaten Enrekang pada link

https://www.enrekangkab.go.id dan [nstagram bkpsdmenrekang:

*(menunggu informasi jadwal tes dari BKN).

3. Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau

tawaran berupa apapun dari oknum-oloum yang mengatasnamakan Tim

Pengadaan ASN Tahun 2O22, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-

tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara

Tahun2022;

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang

menianjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan

keharusan menyediakan seiumlah uang atau dalam bentuk lain;

5. Kelulusan peserta mempakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila dikeahui dan

dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan

diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurlen kelulusannya;

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi ASN Tahrn 2O22 hanya dapat dilihat

melalui situs online Kabupaten Enrekang pada link htr o.l

http://bkngo.id. http://sscasn.bkn.go.id. htrps://www.enrekangkab.go.id dan

Instagram bkpsdmenreka:

7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada poin 6

(enam) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu

dan tempat pelaksanaan uiian;

8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di

kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun

setelah diangkat menjadi CASN/ASN, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang

berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan



hormat sebagai CASN/ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi

akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak

pidana ke pihak yang berwaiib karena telah memberikan keterangan palsu;

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian

mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta

yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;

10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2022, para peserta tes TIDAK

DIPUNGUT BIAYAapapun;

11. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun 2022 ndak dapat diganggu gugat dan

bersifat mutlak

12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera

diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2022 https: //www.en rekanskab.so.id

dan Instagram bkpsdmenreka serta melalui [...mis.media cetak...];

L3. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dapat menghubungi :

a. Nomor : 082 340 280 911(hanya menerima Telepon) dan O822 3944

6349 /0822 9359 0929 (hanya menerima WhatsApp) pada hari Senin s.d. Jumat

pukul 07.00 - 24.00 WITA.

b. Email : bkd.enrekaLog@email.com setiap hari selama proses penerimaan Seleksi

Kompetensi CASN;

Enrekang, ar rabr zot-z-

KANG

IN BANDO, M.Pd

*egtatan;

7. Pendafiaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjaniian Keria (PPPK) untuk

Jobatan Fungsional Teknis dimulai tanggal 27 Desember s/d 5 Januari 2O22 secara

online dengan alamat website Portal SSCASN, 2022 http: / /sscasn.blro'Eo.id;

2. Jadwal seleksi kompetensi menunggu informasi selaniutnya dari Badan Kepegawaian

Negara yang akan di umum melalui webside https://wwwenrekangkab.go.id dan

lnstagram bkosdmenreka;



LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR 8OO/ lo 13 lsKPSOMlxrlzOz}
TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN

FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

ENREKANG

NO ,ABATAN JUMTAH
JENIS

FORMASI
PENDIDIKAN UNIT PENEMPATAN

USIA

MINIMAT

USIA

MAXSIMA
t

L TERAMPIL - ARSIPARIS L UMUM D-IIIARSIPARIS

BUPATI ENREKANG , SEKRETARIs

DAERAH, KEPALA DINAS KOPERASI,

UKM, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

20 57

2 TERAMPIL - ARSIPARIS 1 UMUM D.IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT MASALLE
20 57

3 TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN 5 UMUM D-III PERTANIAN
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN
20 57

AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN

PANGAN
1 UMUM

S-1 PERTANIAN -

S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS KETAHANAN

PANGAN

20 57

5
AHtI PERTAMA - PENYULUH

PERTANIAN
10 UMUM

D-IV PERTANIAN -

S-1 PERTANIAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN
20 57

TERAMPIL - ARSIPARIS 1 UMUM D-IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH , CAMAT BUNTU BATU
20 57

7 TERAMPIL - ARSIPARIS 1 UMUM D-IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

OAERAH, CAMAT ENREKANG
?o 57

8 TERAMPIL . ARSIPARIS I UMUM D-IIIARSIPARIS

BUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT ALLA, SEKRETARIS

CAMAT, KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

20 57

TERAMPIL - ARSIPARIS 1 UMUM O,IIIARSIPARIS
EUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT MAIWA
20 57

10 TERAMPIL - ARSIPARIS 1 UMUM D.IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT CURIO
20

KET

4

6

9



1,1, TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER 2 UMUM D.III KOMPUTER
BUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA BKPSDM
20 57

72 TERAMPIL. ARSIPARIS 1 UMUM D-IIIARSIPARIS

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

20 57

13 TERAMPIL - ARSIPARIS 2 UMUM D-IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA BKPSDM
20 57

L4 TERAMPIL . PENGAWAS BIBIT TERNAK 1 UMUM D-IIIPETERNAKAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN

DAN PERIKANAN

20 57

15 TERAMPIL - PUSTAKAWAN 1, UMUM O-III ILMU PERPUSTAKAAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

20 57

L6 TERAMPIL. ARSIPARIS 1, UMUM D.IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT MALUA
20 57

t7
AHLI PERTAMA. ANALIS PASAR HASIL

PERTANIAN
z UMUM

D-IV PERTANIAN .

S.1 PERTANIAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH , KEPALA DINAS PERTANIAN
?0 57

18
AHLI PERTAMA , PRANATA

KOMPUTER
1 UMUM S-1 KOMPUTER

BUPATI ENREKANG , SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA BAPPELITBANGDA
20 57

19
AHLI PERTAMA - PRANATA

KOMPUTER
1 UMUM

S.l TEKNIK INFORMASI -

S.l SISTEM INFORMASI -

S.1 TEKNIK INFORMATIKA.

S,l TEKNIK KOMPUTER -

S.1 KOMPUTER -

S.1 ILMU KOMPUTER -

S-1 TEKNOLOGI I NFORMASI

BUPATI ENREKANG, sEKRETARIS

DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN
20 57



20 AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER 2 UMUM DOKTER HEWAN

BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN

DAN PERIKANAN

20 57

2t TERAMPIL - ARSIPAR15 1 UMUM D-IIIARSIPARIS
BUPATI ENREKANG, SEKRETARIS

DAERAH, CAMAT BUNGIN
20 s7

TUMLAH 38

ti
tc

I Desember 2022

BANDO, M.Pd

G



DI-
ENREKANG

I. YANGBERTANDATANGAN DI BAWAH INI
A. NAMALENGKAPTANPAGELAR :

B. TEMPAT/TANCGALLAI{IR
C. JENIS KELAMIN
D. AGAMA
E. PENDIDIKAN
F. JABATANYANGDILAMAR
G. ALAMAT
H. NO.HP

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN
A. SCAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI TERAKHIR SUDAH DISAHKAN OLEH

PEJABAT YANG BERWENANG.
B. SURAT PERNYATAAN 5 POIN YANG DITANDATANGANI OLEH YANG

BERSANGKUTAN DAN BER E-MATERAI IO.OOO, YANG BERISI TENTANG:
a" TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN

PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPU}.IYAI KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH.

b. TIDAK PERNAH DIBERTIENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS, TNI,
POLIRI ATAU DIBERHEI.,ITIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI SWASTA (TERMASUK BTJMN/BT]MD).

c. TIDAK BERI(EDUDUKAN SEBAGAI CPNS, PNS, ANGGOTA TNI ATAU POLzu.
d. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU

TERLIBAT POLITIK PRAKTIS.
E. BESEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NEGARA KESAruAN

REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH
PEMERINTAH.

C. SURAT KETERANGAN RESMI DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTA}V
PUSKESMAS YANG MENERANGKAN : ltlusns Dagz penyandang disabilins)*
a. JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASAN,
b. JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASAN DAPAT BEKERIA SESUAI DENGAN

JABATAN YANGDILAMAR
c. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJADI ISTRI SAH KEDUA KETIGA DAN

SETERUSNYA YANG TELAH DI BUBUHI E.MATERAI
d. SURAT KETERANGAN/BUKTI PENGALAMAN KERIA MINIMAL 3 (TIGA) TAHUN

3. BESAR HARAPAN SAYA AGAR DAPAT HENDAK}.IYA MEMPERTIMBANGKAN
LAMARAN SAYA INI SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH

PELAMAR

( )

tcototon :
7. setnua berkas yang di uplmd pafu nTlifrosl SSC,JSi' di masukka.n ilqlam surat lamarqn ini
2. Format lqmuran dapat di tambah tapi tiilak bisa di kurangi

E-Materai

10.(x)0

CONTOH SLTRA.T LAMARAN PPPK TI,KNIS
KEPADA

YTH. BAPAK BUPATI ENREKANG

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI AGAR DAPAT
I{ENDAK}TYA DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERIANJIAN KERJA (PPPK)..........(jabaran).. ( unit kerja ) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANC



Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan ssstrngguhnya bahwa saya :

1. Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusiln pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

pidana penjara 2 ( dua ) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak aas permintaan sendiri atau tidak

dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, praj urit Tentara Nasional

Indonesia atau arggota Kepolisian Negara Republik lndonesia;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia atau

Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di

Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah,

apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar.

2022

Yang membuat Pemyataan

E-Materai

10.m0

SURAT PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jenis Kelamin

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang atau akan menjadi istri

sah kedua, ketiga dan seterusnya.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesunggunya dan saya bersedia dituntut di

muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah,

apabila dikemudian hari terbulti pemyataan saya ini tidak benar.

Enrekang, 2022

Yang membuat Pemyataan

E-Materai

10.m0



Lampiran 3

"KOP SURAT

SURAT KETERANGAN BUKTI PENGALAMAN KERJA
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :.................
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja/lnstansi : ..

Menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat, Tgl Lahir :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

Unit Kerja/lnstansi :

1)

Telah melaksanakan tugas sebagai 1) selama tahun ......
bulan, mulai terhitung tanggal........ ......2) sampai dengan........-....... 3) dan memiliki kompetensi
dalam melaksanakan tugas-tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar sebagai

4).
.....-..............1) antara lain :Adapun uraian tugasnya dalam jabatan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupalen Luwu
apabila dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

2022
Kepala lnstansiiDirektur/Divisi

E-Materai atau
Materai Tempel Rp. 10.000

Ttd

1.

2.
3.
4. dst

NIP

Xeterongoh:
1) : Tuliskon loboton podd innonsi/perusdhoon
2) : fulbkon tonggol owol berntgos
3l : Tuliskon tohun dkhit/sekomng be.lugds
1) : Tuliskon jotuon yonq dilonor

()


