
BUPATI MINAHASA 

PENGUMUMANN 
NOMOR: 8co/DepSpm/x1/197 

TENTANG 

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua 
Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2021 Nomor 
18533.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang 
Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, maka Panitia 
Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Minahasa dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peserta yang dinyatakan Iulus dalam tahap akhir seleksi CPNS 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah peserta yang 
memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, 
berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional

Data lengkap hasil Integrasi SKD dan SKB CPNS Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tahun 2021, melalui link https://bit.ly/3ekt41H 

2. 

3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam, lampiran
adalah:

a) Kode "P" adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan n ilai ambang batas 
dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 1023 
Tahun 2021; 

b) Kode "L' adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS, 
c)Kode "L-1" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan 

formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama, 
d) Kode "L-2" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan 

formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama 
e) KodeTL' adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat 

dalam formasi; 
Kode "TH adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan seleksi 
g KodeTMS" adalah peserta yang gugur dikarenakan Tidak Memenuhi 

Syarat; 
h) Kode "APS" adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri. 

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tahun 2021 adalah peserta yang tercantum dalam poin 2 (dua) 
dan poin 3 (tiga) huruf a, b, c dan d. 

5 Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggahan 
terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui akun masing-masing peserta
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pada alamat https://sscasn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari 
setelah tanggal pengumuman. 

6 Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tahun 2021 wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta 

menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronikK. 
7. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus 

diunggah oleh peserta adalah dokumen asli yang di scan dengan 

menggunakan alat scanner (bukan di foto/camscanner), yaitu: 
a) Pasphoto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih (polos tanpa 

corak) dengan latar belakang berwarna merah. 

b) ljazah asli dan Transkrip Nilai sesuai Formasi Pendidikan yang 

dilamar 
c) Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah 

ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000- 

d) Surat Pernyataan (contoh terlampir) yang ditandatangani oleh peserta 
dan bermaterai Rp. 10.000,, 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 

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, 

PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, atau Anggota 

TNI/POLRI; 
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat 

politik praktis; 
5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatua 

Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh 

Pemerintah. 

dengan hormat tidak atas 

e)Surat Pernyataan (contoh terlampir) yang ditandatangani oleh peserta 
dan bermaterai Rp. 10.000, yang berisí tentang Tidak Mengajukan 
Pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa maupun pindah instansi dengan alasan apapun 
sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS 

) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku. 
g) Surat keterangan sehat jasmaní dan rohani dari RSUD DR. Sam 

Ratulangi Tondano. 
h) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, 

psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari RSUD DR. Sam 

Ratulangi Tondano. 
i)Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (apabila memiliki Masa Kerja / tidak waijib) 

8. Pengisian DRH serta penyampaian dokumen/berkas tersebut 
disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut 
a) Penyampaian dokumen/berkas secara elektronik melalui akun masing- 

masing peserta 
b) Unggah dokumen/berkas hanya diberikan 1 (satu) kesempatan, maka 

diharapkan peserta jangan salah 
memperhatikan kwalitas dokumen/berkas.

c) Apabila tidak melengkapi berkas secara elektronik, maka berkas 
dianggap tidak lengkap dan peserta dinyatakan gugur. 

ada alamat https://sscasn.bkn.go.id. 

dalam mengunggah serta 

9. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Tahun 2021 wajib memasukkan juga berkas fisik, 
sebagai berikut:
a) Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani 

sendiri oleh pelamar di atas meterai Rp. 10.000 dengan 
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mencantumkan nama jabatan, jenis formasi dan lokasi penempatan 
ditujukan kepada BUPATI Minanahasa (contoh terlampirn 

bSalinan yang dilegalisir KTP, KK, ljasah SD, SMP dan SMA sederajat. 

C)Tenaga Kesehatan wajib mengumpulkan salinan STR yang masih 

berlaku. 
a) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm menggunakan pakaian kemeja putih 

polos tanpa corak) dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 

dua) lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan di balik pas 

foto tersebut. 
e) Salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 

masih berlaku.

) Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku

g) Meterai Rp. 10.000, sebanyak 4 (empat) lembar. 

h) Daftar Riwayat Hidup dan Surat-surat Pernyataan sebagaimana yang 

diunggah peserta. 
i) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba. 

i)Berkas dimasukkan dalam 

mencantumkan di depan map 
map berwarna Merah, dengan 

Nama Pelamar 
Nama Jabatan yang dilamar 

Jenis Formasi 

Lokasi Penempatan 
Nomor WA. Yang dapat dihubungi 

k) Berkas dimaksud dapat dibawah langsung ke Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa 

pada jam kerja. 
) Apabila tidak melengkapi berkas fisik, maka berkas dianggap tidak 

lengkap dan peserta dinyatakan gugur. 

10. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun 

mengundurkan dii, wajib membuat surat pengunduran diri (contoh 

terlampir) dan di unggah melalui akun masing-masing peserta pada 
alamat https://sscasn.bkn.go.id, sehingga dapat diisi/diganti dari peserta 
urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Bagi 

peserta pengisilpengganti yang mengundurkan diri akan diumumkan 

melalui Papan Pengumuman di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa dan/atau melalui laman 

Group Fb. Seleksi CASN Kab. Minahasa Tahun 2021. 

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

Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) 

tahun, 
CPNS/PNS. 

yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai 

12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan 

sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada 
yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya. 

13. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat 

pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, 
Pemerintah Kabupaten Minahasa berhak membatalkan kelulusan serta 

memberhentikan status sebagai CPNS/PNS
14. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang 

ditetapkan. 
15. Informasi/Pengumuman mengenai Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat dilihat 

melalui laman 
https:/www.facebook.com/groups/seleksicasnkabminahasa2021 

https://sscasn. bkn.go.id 
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16. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
17. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjaa tanggung-jawab peserta. 
18. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, 

maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung-jawab panitia. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian, 

atasnya diucapkan terima kasih. 

BUPATI MINAHASA 

DRIr. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si 

Tembusan, Yth. 
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
3. Gubernur Sulawesi Utara; 
4. Kepala Kantor Regional XI BKN. 
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ONTOH 
Tondano, .... 

Desember 2021 

KEPADA 

YTH. BUPATI MINAHASA 

DI 
TONDANO 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Tempat Lahir (Kab/Kota) 
Tanggal Lahir 
Pendidikan / Jurusan 
Formasi Jabatan Yang dilamar 

Lokasi Penempatan 
Alamat 
Nomor Telepon/WA 

Alamat Email 

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak kiranya saya dapat diangkat

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Formasi Tahun Anggaran 2021. 
Sebagai bahan pertimbangan, saya telah mengunggah kedalam sistem Portal 

SSCASN, dokumen sebagai berikut 

1) Pasphoto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih dengan latar 

belakang berwarna merah. 

ljasah Asli dan Transkrip Nilai Asli. 2) 
3) 

bermaterai. 

Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani dan 

Surat Surat Pernyataan berMeterai ditulis tangan. 

5). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku. 

6). Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani.

7) 
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya. 
Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

4) 

Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, 

8). 
berwenang (*apabila memiliki). 

Dan telah memasukkan Surat Permohonan berMeterai ditulis tangan dan 

berkas/dokumen fisik lainnya, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Minahasa. 

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila 
dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan 

panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi CASN Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tahun Anggaran 2021. 

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan, atasnya 
diucapkan Terima Kasih. 

..Yang Bermohon, 

Meterai 
Rp. 10.000 

NAMA LENGKAP 

ditulis tangan dengan huruf balok bertinta hitam 



ONTOH 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nomor Identitas KTP 

Pendidikan 

Jabatan Yang Dilamar 

Agama 
Alamat 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu 

tindakan pidana kejahatan 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, TNI, POLRI atau diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD). 

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, atau Anggota TNI/POLRI. 

4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat Politik Praktis. 

5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau Negara 

Lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut 

dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

Tondano, ...... Desember 2021 

Yang Membuat Pernyataan, 

Meterai 
Rp.10.000 

NAMA LENGKAP 

ditulis tangan dengan huruf balok bertinta hitam 



ONTOH 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 

Nomor ldentitas KTP 

Pendidikan 

Jabatan Yang Dilamar 

Agama 

Alamat 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya 

Tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang- 

kurangnya 10 (Sepuluh Puluh) Tahun, sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia 

menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, 

apabila dikemudian hari saya mengajukan pindah tugas. 

Tondano, ....... 
Desember 2021 

Yang Membuat Pernyataan, 

Meterai 
Rp.10.000 

NAMA LENGKAP 

ditulis tangan dengan huruf balok bertinta hitam 



NTOH 

' ** *** **** . 
Desember 2020 

KEPADA 
YTH. BUPATI MINAHASA 

DI 
TONDANO 

Hal: Permohonan Pengunduran Diri 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Nomor Peserta Ujian 

Jenis Kelamin 

Tempat Lahir, Tanggal Lahir 

Agama 
Pendidikan/ Jurusan 

Alamat 

Dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Calon Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021 untuk 

***** '****''**'* 

formasi Jabatan...... ********* 
****** 

'*'**' '**" 

***'* '* '*********** 

*** ******* 

'****' ********'****'*** Adapun alasan saya. 

****'* 

*****' ***** 

*** *'**'. *** ***** *****'****' 
'***'''**'****' ******* 

** ***''** 

* ****''** 
*''*''*''*'''''* * ******* 

*** 

' ''**' 

** 

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun, atas perhatiannya saya ucapkan Terima Kasih. 

Hormat Saya, 

Meterai
Rp.10.000 

------ 

NAMA LENGKAP

ditulis tangan dengan huruf balok bertinta hitam 


