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SELEKSI PENERIMAAN CALOI{ PEGAVTAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII XABUPATEIT SUMEDAIIG

TAHUIT ANGGARAII 2OI9

Berdasarkan Keputusafi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi
Republik Indonesia Nomor : 867 Tahun 2019 tentang Perubalan Atas Keputusan Menteri
Pendayagunaan Apa-ratur Nega.ra dart Reformasi Birokrasi Nomor 462 Tahun 2019 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintai Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2019, maka dalarn rangka memenuhi kebutuhan pegawai
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membuka kesempatan bagi masyarakat yang
bermbat menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
AnggaJan 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

1. Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Nega.ra Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2019 sebanyak 235 formasi yang terdid dari :
a. Formasi Umum terdiri :

l). Tenaga Pendidik 125 formasi
2). Tenaga Kesehatan 30 formasi
3). Tenaga Teknis 80 formasi

b. Formasi Khusus yang terdiri dad :
Tenaga Telmis :
1) Disabilitas 4 formasi dad 2 Tenaga Telsris dan 2 Tenaga Pendidik;
2) Cumlaude 2 formasi dari Tenaga Teknis.

2, Rincian formasi kebutuhan pegawai sebagaimala dimal<sud pada angka 1
tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

II. XETE TUAtr PERSYANATAT

A. PERSYARATAII UMUU

1.

4 .

6.

warga Negara Republik Indonesia,
Memiliki KTP atau Surat Keterangan Asli dari DISDUKCAPIL l.ang melakukan
perekama! e-KTP (bukan Foto Copy);
Memiliki Kartu Keluarga {KK};
Usia paling rendah 18 Taltun dan maksimal 35 Tahun O Bulan O Talun pada
3aat &elaoqr ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
dan sesuai yang terlera pada ijazah;
Tidak pemah dipidana dengan pidala penjara berdasa.rkan Putusan Pengadilan
(hsah) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah
melakukan tindakan pidana atau kasus narkoba;
Tidak pemah diberhentikan dengar hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan dengan tidak hormat sebagai CPNS/PNS atau Anggota
TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidal< hormat sebagai
Pegawai Swastsi
Tida.k berkeduduka! sebaAai CPNS/PNS, Anggota TNI/POLRI, selia anggota
TNI/POLRI Siswa Sekolah Ikatan Dinas Peme.intah;
Tidal< menjadi pengurus atau anggota Partai Politik atau terlibat dalam Politik
Pral<tis (dibuktikan dengan Surat Pernyatart, format tedampt);

7.

8 .



9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syaratjabatan;
10. Sehat Jasmani dan Rohani (dibuktikan dengan melampirkan surat kesehatair

dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah);
11. Tidal< memiliki keterga-ntungan terhadap Narkotika dan Obat-obatan terla.rang

atau sejenisnya;
12, Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintai Daerai Kabupaten

Sumedang minimal 1O (sepuluh) Tahun sejak TMT CPNS (dibuktikan dengan
melampirkan surat pernyataan (format terlampir);

13. Pelama-r hanya diperbolehkan mendaJta.r dalam 1 (satu)jabatan;
14. Pas photo ukura! 3x4 dengan lata,r wa.rna merah;
15. Pelama.r Lulusan S.1 dan D.lU Perguruan Tinggi Terakreditasi BAN-PI yarlg

sudai memiliki Ijazah dan ftanskip Nilai sah (bukan surat keterangan lulus);
16. Indek Prcstasi Kumulatif {IPK) perguruan tinggi minimaf 2,75 kecuali bagi

pelamar Cumlaude;

B. PERSY/IRATAN XIIUSUS

1. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatar waJlb melampirkan Surat Tanda
Registrasi (STR) /(bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier)
yang nasih berliaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa
berlaku tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);

2. Formasi Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat 'Dengan Pujian"/Cumlaude
dikhususkar bagi putra/putri yang mempunyai jenjang Pendidikan minimal
Strata Satu (S1), ttdal tetua.ul Dtplo4a Empat (D-IVI;

3. Calon peliamar Jrang mendaftar pada Formasi Khusus Lulusan Terbaik
Berpredikat'Dengan Pujian"/Cumlaude merupakan lulusan dari Perglrua!
Ttlggt toraLrodttart A/UlgguI da! Progra!! Studi teratredltast A/Urggul
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tangga.l kelulusan yang tertulis
pada ljatah:

4. Bagi pelama-r forrnasi Disabilitas Wajlb melampirkan Surat Keterangan dai
Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derqjat
kedisabilitasannya;

5. Pelamar dari penyandang disabilitas yang telah mendaftar pada Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang wajib Hadir paling lambat 3 {tiga) hari
seteLah pendaftaran ditutup di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan
verifikasi persyaratan dan pengecekan kesesuaian derajat kedisabilitasannya.

III. KRITERIA PEIIIMAR
Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi kriteria:
1. Formasi lcrusus

.L a.niand. adalah pelamar lulusan terbaik (cumiaude/dengan pujian) dari
Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dal Program Studi teraLreditasi
A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikar dengan targgal kelulusan
yang tertulis pada ijazai:

b. PerWar.darrg DLsattlt as {Tuna Daksa) adahn pehmar yang termasuk dal€m
kelompok Tuna Daksa dan wajib melampirkan Surat Keterangan dokter yang
menerangkan jenisltingkat disabilitaslkebutuhan khusus dengan kriteria
mampu melihat, mendenga.r, dan berbicara dengan baik dan mampu bergerak
tanpa bantuan orang lain;

2. PeIarrLar PI/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan
memenuhi ambang batas/pasing grade berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apa-ratur Nega.ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Taiun 2018
tentalg Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasa.r Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kati pada jabata,n formasi jabatan
ya,ng dilarna.r untuk dapat mengikuti SKB Talun 2018, namun tidak lulus
sarnpai denga,n tahap akhir dengan kuatnkasi Pendidikan pada formasi jabatan
yarlg dilamar Talun 2019 ha,rus sama dengan kualilikasi pendidikaa yang telal
digunakan pada saat pelamaran Tahr.in 2018;

3. Pelamai pada formasi umum adalah pelama.r dilua.r laiteria sebagaimana atgka
1 d an anska 2.



ry. TATA CARA PEI|DATTARIT

l, Setiap pelamar harus melakukan penda-ftamn secara online di porta.l pendaftaran
sistem seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Nega.ra (SSCASN BKN) pada
laman https: / / sscasn.bkn.eo.id mulai tanggal 13 November 2019 sampai dengan 24
Nopember 2019 dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan
Nomor KK (IGrtu Keluargal dan NIK Kepala Keluarga yallg terc€ntum sesuai pada
Kartu Keluarga Pelamar;

2. Pelama.r harus membaca dengan cermat petunjuk pendaJta.ran online dan
mencermati setiap keterangan/lnstruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul
di ha.laman-halaman pendaJta.ran online tersebut;

3. Dokumen persyaratan yang ha.rus diunggah terdiri dari:
a. Surat larnaran yang ditulis tangan ditujukan kepada Bupati Sumedang yang

telai ditandatangani oleh Pelamar sesuai format terlampir, A.U Fufa!
Fotocopyl;
E-KTP atau surat keterangan pengganti KTP elektonik/teLah melakukaa rekaman
kependudukal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatarr Sipil
yang masih berlaku, Aslt pu&aa Fotocopyf;
Pas photo berlatar betrakang merah ukuran 3x4 (Iile jpg);

b.

Ijazah terakhir asli;
Transkip Nilai asli;
Foto Selfi (swaphoto) dengan memegang KTP
pendafta.ran SSCASN {file jpg);

g. Dokumen pendukung lainnya (disatukan dalam satu file pdf):
i) Sertifikat At(Iditasi Perguruan dar Program Studi yang teraLreditasi pada

BAN-PI dan/atau Pusdit<nakes/LAM-PTKES;
2) Surat Tanda Registrasi (STR) bukan intemsip, bagi pelama-r yang mendaJtar

pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan;
3) Surat Keterangan Dolder yang menemngkan jenis/tingkat disabilitasnya, bagi

pelamar dad formasi Khusus Penyandang Disabilitas;
4) Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kemerdikbud atau Kemenristekdiidi

atau Kementerian Agama bagi pelamar formasi jabatan guru yang dilamar.
h. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpar

tidal< dapat diperbaiki atau diubah:
i, Seleksi atau test dilakukan seca-ra Nasiona.l dengan menggunal<an Sistem CAT

{Computer Assisted Test) ;
j. Semua informasi dan data yang diisikan dalam formulir pendaftaran tJerdasa.rkan

dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkal, Apabila data yang
diisikan tidak bena,r, maka pelamar dapat dinyatal<an gugur dan tidal< dapat
diprcses lebih lanjut.

V. TAIIAFAT AELEXSI

1. Tahap seleksi terdfti dari 3 tahap dengan sistem gugur meliputi:

a. Seleksi Administrasi;
b. Seleksi Kompetensi Dasar {SKD);
c. Seleksi Kompet€nsi Bidang (SKB)

2. Bagi pelamar seleksi Administrasi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui
situs online website https: / / sscasn.blol,so.id, http: / /bkd-sunedangkab,eo,id atau
www.sumedanqkab,go.id;

3. Pelamar yang dinyatakan Tidal< Memenuhi Syarat (TMS) administrasi diberikan
masa sanggah selama 3 (tiga) ha.ri setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;

4. Pelama.r yang memenuhi persya-ratan administasi dapat mengikuti seleksi
kompetensi dasar menggunakan Sstem Computer Aaebted Tert {CAT);

5. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak kartu tanda
peserta ujian melalui situs online website https:/ / sscasn.bkn.eo.id;

6. Apabila pelanar ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, pelamar tldal
dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur kecua.li pelamar P1/TL yang memilih
tidaft mengikuti ujia.n pada SKD;

7. Pengumuman dan jadwal ujian
httos: / / sscasn.bkn.eo.id,
www.sumedanekab.qo.id;

c.
d.

f. dan bukti cetak, ka-rtu akun

selengkapnya dapat dilihat di situs website
http;/ /bkd.sumedaaskab.go.id atau



8. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan seleksi

NO TAIIAPAN XTGIATAN 2|)t9 2020
OKT ltov DFS JAIT PEB UAR APR

t PDNGUMUMAN

PENDAFTARAN

3 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
ADMINISTRASI

4 MASA SANGGAH

5 PENGUMUMAN JADWAL SKD

6 PELAKSANAAN SKD

7 PENGUMUMAN IIASIL SKD

8 PEI.AKSANAAN SKB

9 INTEGRASI NII,AI SKD DAN SKB

10 PENETAPAN NIP DAN
PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS

VI. I(EfEIfTOAI| I.AIT

1. Setiap pelama-r Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya;
2. Pemerinta! Daerah Kabupaten Sumedang tidal< bertanggung jawab atas pungutan

atau tawa.ran berupa apapun dari oklum-oknum yang mengatasnamakan Tim
Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani
tav/a.ran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Ca.lon Pegawai Negeri
Sipil Taiun 2019;

3. Dihimbau agar tidak m€mpercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang
menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap taiapan seleksi dengan
keharusal menyediakan sejumlah uarg atau dalam bentuk lain;

4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan
dapat dibuhikan bahwa kelulusannya kaft na kecurangan/ pelanggaran, maka
akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Talun 2019 hanya dapat dilihat
dalam situs orline https://www.menpan.go.id; htto: / /bkn.so.id;
http: / /sscasn.bkn.so.id dan
wv/w.sumedangkab.Po.id:

http://bkd.sumedanskab.so.id atau

6. PaIa calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs sebagairnana tersebut
pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya
serta waktu dan tempat pelal<sanaan ujian;

7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak bena-r dan di kemudian
hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah
diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi
akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak
pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterargan palsu;

8. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, pa.ra Pelama-r tes TIDAX
DlPttltollf BIAYA apapun;

9. Keputusan Panitia Pengadaar CPNS Talun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan
bersifat mutlak;

10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaraa dan hal-hal lainnya, a-kan segera
diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2OI9 lj.llpil/ sscasn.bkn.so.id dar
http: / /bkl.sumedanqkab.so.id atau www.sumedalskab,eo-id;



I l. Pelayanan dan. penjclasan informasi serta pcngaduan tcrkait petaksanasn scleksi
CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dapat menghubungi
Nomor Wa. 08122148180 dan 085221882266 atau alamat Emai! :
blmsdm.kab.sumeden(asnail.com, hari Senin s.d. Jum'at pada jam kerja;

Demikian untuk menjadi perhatian.

13 November 2019

fuIfIR, a.T., f,.u
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