
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA WA 
BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SOMBER DAY A MAN USIA 
Jalan Garuda Nomor 103 Kode Pos: 84315 Sumbawa Besar 

Telp. 0371- 21801 Faks. 0371-626571 

PENGUMUMAN 
NOMOR: 810/..Uoa /BKPSDM/2021 

TENTANG 

PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI LINGKUl'fGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SUMBAWA FORMASI TAHUN 2021 

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Sadan 

Kepegawaian Negara nomor : 19456/8-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 

Desember 2021 perihal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 

secara elektronik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa Formasi Tahun 2021 wajib menyampaikan kelengkapan dokumen 

usul penetapan Nomor Induk PPPK secara elektronik; 

2. Peserta yang dinyatakan lulus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta 

menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NI secara elektronik 
melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.qo.id mulai 
tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. 

3. Kelengkapan dokumen usu! penetapan Nomor Induk PPPK yang harus 
diunggah yaitu: 

a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna 
merah; 

b. Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar 
melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan ditandatangani oleh 

yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (hasil download dari akun 
masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.qo.id/; 

d. Surat Pernyataan 5 (Iima) point yang ditandatangani oleh yang 
bersangkutan dan bermaterai 10.000, contoh terlampir; 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 



f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus 

PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan 

pemerintah (Rumah Sakit); 

g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani 

oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit) 
atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan 

kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. 

4. Wajib memeriksa kembali serta memastikan hasil scan dokumen yang di 

unggah telah di scan secara utuh dan terbaca dengan jelas. 

5. Infonnasi terkait permberkasan dapat menghubungi Ibu Rostiana, nomor 

HP.087863743472. 

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian 

sebagaimana mestinya. 

Sumbawa Besar,.:Z.!1 Desember 2021 

Kepegawaian dan 
���� her Daya Manusia 

u.. ��.i.1bawa, till-��� 

.�---,ti\'- 
T S.Sos. 

NIP. 19740330 199301 1 001 



      

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

N a m a    : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

A g a m a    : 

A l a m a t    : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 
 
1. 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; 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan  sendiri 

atau  tidak  dengan  hormat  sebagai  Calon PNS, 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 Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

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

dan 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 

dituntut  dipengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil 

oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya 

ini tidak benar. 

                                                            Sumbawa Besar, .........., ......................                        

                                          Yang membuat pernyataan, 

 

Meterai Rp. 10.000 

                                        (………………………………) 



LAMPIRAN V 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.  Yang bertanda tangan di bawah ini :   

 

a. N a m a    : 

b. Tempat, tanggal lahir :  

c. Jenis Kelamin  : 

d. Agama   : 

e. Pendidikan terakhir : 

f. Pekerjaan   : 

g. Alamat   :     

dengan ini mengajukan lamaran untuk diangkat menjadi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam jabatan ..... *) pada .......**). 

 

2.  Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

a. Ijazah dan Transkrip Nilai; 

b. Pasfoto latar belakang berwarna merah; 

c. Daftar Riwayat Hidup bermaterai yang diisi dan unduh dari web 

SSCASN; 

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; 

e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah; 

f. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; 

g. Surat Pernyataan 5 point; 

h. Bukti pengalaman kerja. 

 

3. Demikian lamaran ini saya buat untuk menjadi bahan pertimbangan 

sebagaimana mestinya. 

 

Hormat saya, 

     

Meterai Rp. 10.000 

      _______________ 

Keterangan : 

*)    : diisi nama jabatan misalnya Guru Kelas Ahli Pertama 

**)       : diisi nama sekolah tempat mengisi formasi misalnya SDN 1 Sumbawa 

   Kecamatan Sumbawa 

             Sumbawa Besar,       Desember 2021 
 

       Kepada 
 

Yth.   Bupati Sumbawa 
                        
       di  - 

               Sumbawa Besar 
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