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PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PENYAMPAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU FORMASI TAHUN 2021 

 
 

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju selaku 
Ketua Panitia Seleksi CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 

Nomor : 009/2842/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Nilai 
Seleksi Kompetensi Dasar dan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun Anggaran 2021 dan Surat Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian 

Negara Nomor : 14083/B-MP.01.01/SD/D/2021 tertanggal 27 Desember 2021 Perihal 

Usul Penetapan NIP CPNS Tahun 2021secara elektronik, bersama ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut: 

1. Sampai dengan batas waktu berakhirnya masa sanggah hasil pengolahan integrasi 
nilai SKD dan SKB pada tanggal 27 Desember 2021 dinyatakan tidak ada pelamar 

atau peserta SKB yang menyampaikan sanggahan, sehingga pengumuman hasil 
akhir merujuk kepada Pengumuman Hasil Integrasi SKD SKB Pemerintah 

Kabupaten Mamuju Tahun 2021, Daftar  Rekap  Hasil Integrasi SKD dan SKB 
(Rincian) Pengadaan CPNS 2021 (daftar dapat didownload melalui link 
https://s.id/-RyrU ); 

2. Peserta yang dinyatakan LULUS CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Formasi Tahun 2021 untuk segera 

menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui  akun masing-
masing peserta di laman https://sscasn.bkn.go.id paling lambat tanggal                   

21 Januari 2022, antara lain : 

a) File (bukan scan) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang 
warna merah ukuran 4 x 6 cm; 

b) Scan (bukan foto) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, 
untuk formasi Kesehatan selain Ahli Pertama Epidemologi Kesehatan  dan Ahli 
Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat wajib mengunggah Surat Tanda 

Registrai (STR). 
c) Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan profesi (jabatan dokter, dokter gigi, 

apoteker, auditor) wajib mengunggah ijazah profesi bersama ijazah S.1; 
d) Scan (bukan foto) Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar,  

khusus bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan profesi (jabatan dokter, 
dokter gigi, apoteker, auditor) wajib mengunggah transkrip nilai ijazah profesi 

bersama transkrip nilai ijazah S.1; 
e) Scan (bukan foto) cetak hasil pengisian/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) 

dari laman https://sscasn.bkn.go.id yang ditandatangani diatas materai 
Rp10.000; 

f) Scan (bukan foto) print out keterangan Data Mahasiswa sesuai dengan data 

yang tertera pada Ijazah yang digunakan saat melamar CPNS dari Pangkalan 
Data Perguruan Tinggi (PDDikti), atau dapat discreenshot melalui laman 

pddikti.kemendikbud.go.id;  
g) Scan (bukan foto)  Sertifikat Akreditasi Universitas dan Sertifikat Akreditasi 

Jurusan/Program Studi yang diterbitkan oleh BAN-PT atau LAM-PT Kes; 
h) Scan (bukan foto) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 

diterbitkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai dengan alamat domisili 
masing-masing peserta; 

i) Scan (bukan foto) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani atau Surat 
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Keterangan Berbadan Sehat dari dokter yang berstatus PNS pada Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju;  

j) Scan (bukan foto) Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan 
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani 

oleh dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat; 
k) Scan (bukan foto) Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh 

yang bersangkutan dengan tinta balpoint berwarna biru diatas materai 
Rp.10.000,- (format dapat didownload melalui link https://s.id/RyH9 ); 

l) Scan (bukan foto) Surat Pernyataan tidak akan pindah dari Unit Kerja 

Penempatan selama 10 tahun sejak penempatan yang telah ditanda tangani 
oleh yang bersangkutan diatas materai Rp.10.000,- (format terlampir); 

m) Scan (bukan foto) Asli Surat Pernyataan tidak akan bersuami sebagai istri 
kedua, ketiga dan seterusnya yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- 
(format dapat didownload melalui link https://s.id/RyH9 ) khusus bagi peserta 

CPNS Wanita; 
n) Scan (bukan foto) Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Mamuju 

diketik dan ditandatangani dengan tinta balpoint berwarna biru diatas materai 
Rp. 10.000,- diprint menggunakan kertas HVS ukuran F4; (format dapat 

didownload melalui link https://s.id/RyH9 ). 
3. Surat Keterangan pada angka 2 (dua) huruf g, huruf h, dan huruf i disebutkan 

untuk keperluan: “Kelengkapan Usul Penetapan NIP CPNS Pemerintah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2021”, dengan mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah 

tanggal pengumuman ini; 
4. Semua Surat Pernyataan dan Surat lamaran diketik menggunakan jenis huruf 

(font) Bookman Old Style size 11 point, sebagaimana format terlampir, dengan 
tertanggal antara 7 - 21 Januari 2022: 

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan 

Rohani, dan Surat Keterangan Bebas Napza diterbitkan oleh instansi/unit kerja 
terkait antara tanggal 7-21 Januari 2022; 

6. Semua dokumen sebagaimana angka 2 (dua) diunggah di https://sscasn.bkn.go.id 
juga disampaikan/dikumpul dalam bentuk hardcopy (aslinya) pada Bidang 
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Mamuju sebanyak 1 (satu) rangkap, kecuali Ijazah dan 
Transkrip Nilai dikumpul dalam bentuk fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang (fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik Perguruan Tinggi 

yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/ 
Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 

dengan tandatangan dan stempel basah, bukan tandatangan stempel fotocopy), 
dikumpul sebanyak 2 (dua) rangkap, dan pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 

(lima) lembar; 
7. Untuk Print out keterangan Data Mahasiswa sesuai dengan data yang tertera pada 

Ijazah yang digunakan saat melamar CPNS dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi 
(PDDikti), dan Surat Tanda Bukti Registrasi (STR), Ijazah Profesi, Sertifikat 

Akreditasi serta Ijazah digabung 1 file .pdf diunggah pada kolom unggahan ijazah, 

dan untuk Surat Pernyataan 5 poin dan Surat Pernyataan tidak bersuami sebagai 
istri kedua, ketiga dan seterusnya, Surat Pernyataan tidak akan pindah dari unit 

penempatan di gabung dalam 1 file .pdf dan diunggah pada kolom Surat 
Pernyataan; 

8. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas 
(kecuali pas photo) di scan menggunakan scanner (bukan kamera) dengan kualitas 

jelas/tidak buram, dapat terbaca dan tidak terpotong dalam format .pdf, apabila 

hasil unggahan tidak jelas/buram dan/atau tidak dapat terbaca, terpotong 
dan/atau tidak dalam format .pdf maka status berkas lamaran akan dinyatakan 

dokumen tidak lengkap, dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan NIP nya; 
9. Semua kelengkapan  tersebut  disusun  rapi  sesuai  dengan  urutan yang  

dituliskan pada  surat  lamaran dan dimasukkan dalam  map dengan  ketentuan 
sebagai berikut: 

a) Untuk Tenaga Teknis menggunakan map kertas warna kuning; 
b) Untuk Tenaga Kesehatan menggunakan map kertas warna biru muda; 

c) Semua  dokumen  yang  telah  dimasukkan  kedalam  map  sebagaimana  

tersebut diatas, kemudian dijepit dengan menggunakan binder clip; 

d) Pada  bagian  depan  map  tersebut  ditulis  NAMA  LENGKAP,  PENDIDIKAN, 
JABATAN YANG DILAMAR, EMAIL, DAN NOMOR TELEPON/HP.  
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