BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-503/SU/02/2019
TENTANG
PENGUMUMAN PENGGANTIAN PESERTA LULUS SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K2630/B4023/XII/18.02 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penyampaian Hasil
Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS BPKP Tahun 2018 dan memperhatikan Surat
Sekretaris Utama BPKP Nomor PENG-2179/SU/02/2018 tanggal 26
Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil BPKP Tahun Anggaran 2018, dengan ini diumumkan daftar nama
peserta pengganti bagi peserta yang dinyatakan lulus namun dibatalkan
kelulusannya karena tidak mengikuti pemberkasan atau mengundurkan diri
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
A. PEMBERKASAN CPNS PENGGANTI BPKP TAHUN 2018
Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS BPKP Tahun 2018 wajib
mengikuti pemberkasan CPNS BPKP Tahun 2018, dengan mekanisme
sebagai berikut:
1) Jadwal Pelaksanaan
Pemberkasan dilaksanakan di Aula MAC BPKP, Jalan Pramuka No.
33, Jakarta Timur pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 08.00 -12.00
WIB
2) Persyaratan
Peserta yang dinyatakan lulus wajib menyerahkan:
a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas
kertas folio bergaris (double folio) dan ditandatangani di atas
materai Rp6.000,00 dengan format sebagaimana diatur dalam
Lampiran 2, difotokopi rangkap satu;
b. Asli ljazah dan Transkrip;
c. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan
tugas yang ditetapkan;
d. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar berwarna dengan latar
belakang merah (nama dituliskan di belakang pas foto);

e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebanyak tiga rangkap yang
ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dan telah ditempel pas
foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebagaimana diatur dalam
Lampiran 3. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman
pekerjaan yang pernah dimiliki;
f. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yand diterbitkan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku,
serta fotokopi rangkap satu dan dilegalisir;
g. Surat Pernyataan sebanyak tiga rangkap yang ditandatangani di
atas materai Rp6.000,00 dengan format sebagaimana yang diatur
dalam Lampiran 4;
h. Asli dan fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit
pelayanan kesehatan pemerintah rangkap satu yang dilegalisir;
i. Asli
dan
fotokopi
surat
keterangan
tidak
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor
dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang
dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian
zat narkoba yang dimaksud rangkap satu yang dilegalisir;
j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap dua;
k. Fotokopi Akte Kelahiran rangkap dua.
Dokumen persyaratan disusun sesuai urutan sebagaimana tersebut di
atas dan dimasukkan dalam map yang dituliskan nama dan referensi
jabatan dengan ketentuan:
No.
1.
2.

Jabatan
Analis Kepegawaian Terampil
Pengelola Barang Milik Negara

Warna Map
Merah Tua
Biru Muda

3) Jika terdapat kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana butir 2),
maka pelamar tersebut tidak dapat diproses pengangkatannya sebagai
CPNS meskipun telah dinyatakan lulus seleksi CPNS BPKP Tahun
2018.
4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS BPKP tetapi tidak hadir
pada saat pemberkasan tidak akan diproses pengangkatannya
sebagai CPNS dan dinyatakan mengundurkan diri.
5) Seluruh peserta yang mengikut pemberkasan wajib memakai pakaian
yang rapi dan sopan, dengan ketentuan kemeja warna putih tanpa
corak, celana/ rok panjang formal warna hitam, sepatu pantofel warna
hitam.
6) Peserta yang mengundurkan diri atau tidak mengikuti proses
selanjutnya harus menyampaikan surat pengunduran diri dengan
format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 5 dan diserahkan
kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2018 pada
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saat registrasi atau dikirimkan melalui alamat Biro Kepegawaian dan
Organisasi BPKP, Jl. Pramuka 33, Jakarta Timur 13120.
B. TANGGAL MULAI AKTIF
Peserta yang telah melakukan pemberkasan, wajib hadir di Kantor Pusat
BPKP Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur mulai hari Jumat tanggal 1
Maret 2019, pukul 08.00 WIB.
Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2018 bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.
Demikian untuk menjadi perhatian.
25 Februari 2019
Plh. Sekretaris Utama
selaku Penanggung Jawab,
TTD

R. Bimo Gunung Abdulkadir
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