
 

 
 

 

BUPATI KARO 
 

PENGUMUMAN 

                                         Nomor   :  810/ 0104 /BKD/2019.- 
 

TENTANG 

REKAP HASIL INTEGRASI NILAI SKD - SKB PELAMAR CPNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-

30/B5202/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 perihal penyampaian hasil integrasi 

nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karo Tahun 2018, dengan ini kami beritahukan 

hasil akhir dari seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo Tahun 2018 

sebagaimana terlampir. Perlu disampaikan bahwa yang dinyatakan lulus seleki CPNS 

di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo Tahun 2018  adalah pelamar dengan keterangan 

P1/L/ P2/L/ P2/L-1/ P2/L-2. Adapun arti dan kode pada kolom keterangan dalam 

lampiran pengumuman adalah sebagai berikut : 

a. P1/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan setelah 

dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir 

CPNS; 

b. P2/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik 

berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi 

Hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir CPNS; 

c. P1/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan setelah 

dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi 

Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi; 

d. P2/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik 

berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi 

hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena 

tidak masuk peringkat dalam formasi; 

e. P2/L-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah 

dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir 

CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/ 

pendidikan yang sama; 

f. P2/L-2 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah 

dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir 

CPNS setelah perpindahan formasi antara jabatan/ pendidikan yang sama; 

 

g. P1/TH,.../2 
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g. P1/TH adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018 tetapi tidak 

hadir pada pelaksanaan SKB sehingga setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-

SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk 

peringkat dalam formasi; 

h. P2/TH adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018 tetapi tidak 

hadir pada pelaksanaan SKB sehingga setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-

SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk 

peringkat dalam formasi; 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka diperintahkan kepada seluruh 

pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo Tahun 2018 yang dinyatakan 

lulus seleksi untuk : 

a. Melengkapi berkas pada tanggal 14 s/d 18 Januari 2019 pada jam kerja 

bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo yang berkasnya dijilid 

dalam rangkap 4 (empat) untuk pengangkatan menjadi CPNS; 

 Adapun Berkas yang harus dipenuhi adalah sbb.  : 

1 Surat Permohonan yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- ditulis 

tangan sendiri dengan memakai Tinta Hitam Cair sebanyak 4 (empat) 

lembar (asli 1 lembar dan fotocopy sebanyak 3 lembar); 

2 Menunjukkan Asli Ijazah dan menyerahkan Fotokopi yang disahkan/ 

dilegalisir (yang berhak melegalisir harus sesuai Anak Lampiran I-a 

Keputusan Kepala BKN Nomor 11  Tahun 2002), dengan stempel basah dan 

bukan stempel tanda tangan, sebanyak 4 (empat) rangkap; 

3 Menunjukkan Asli Transkrip Nilai Akademik dan menyerahkan Fotokopi 

yang disahkan/ dilegalisir (yang berhak melegalisir harus sesuai Anak 

Lampiran I-a Keputusan Kepala BKN Nomor 11  Tahun 2002), dengan 

stempel basah dan bukan stempel tanda tangan, sebanyak 4 (empat) 

rangkap; 

4 Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 7 lembar 

dan 4 x 6 sebanyak 7 lembar; 

5 Surat Pernyataan bersedia menjalani masa dinas minimal 5 (lima) tahun 

pada jabatan dan unit kerja penempatan awal dan 10 (sepuluh) tahun di 

Lingkungan Pemerintah Kab. Karo sejak diangkat Terhitung Mulai Tanggal 

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani di atas materai Rp. 

6.000,- oleh calon pelamar dan suami/ istri pelamar (bagi yang sudah 

menikah) atau orangtua/ wali resmi pelamar (bagi yang belum menikah). 

Penandatanganan surat pernyataan dilaksanakan di depan Saksi Pejabat 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo secara langsung; 

6 Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 

Kepolisian setempat yang masih berlaku, sebanyak 4 (empat) rangkap; 

7 Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani dan 

Rohani dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo, sebanyak 4 (empat) 

rangkap; 

8. Asli,.../3 
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8 Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainya) dari Rumah Sakit 

Umum Kabanjahe Kab. Karo, sebanyak 4 (empat) rangkap; 

9 Daftar Riwayat Hidup yang ditanda tangani oleh peserta dan bermaterai, 

yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui 

website https://sscn.bkn.go.id atau sesuai dengan anak lampiran 3 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, 

sebanyak 4 (empat)  rangkap; 

10 Surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran 4 Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, sebanyak 4 (empat)  rangkap; 

11 Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan 

menerima Penempatan CPNS pada Unit Kerja di Lingkungannya sesuai 

dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan 

dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 8 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018; 

12 Bagi pelamar dari Dari Tenaga Pendidik dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II 

wajib menambahkan: 

12.1. Menyerahkan surat keterangan asli yang menyatakan bahwa Pelamar 

Dari Tenaga Pendidik dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II bekerja 

secara terus-menerus tanpa pernah berhenti dari Kepala Sekolah 

yang bersangkutan bekerja saat ini, sebanyak 4 (empat) rangkap; 

12.2. Dapat menunjukkan tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer 

Kategori II Tahun 2013; 

12.3. Menyerahkan Surat Keputusan/ Bukti Pengangkatan Pertama sampai 

dengan terakhir yang autentik dan dilegalisir oleh pejabat pimpinan 

tinggi pratama (eselon II) sebanyak 4 (empat) lembar. 

13 Bagi pelamar dari Putra/ Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian 

(Cumlaude) wajib menambahkan : 

13.1. Menyerahkan surat keterangan asli dan fotokopi legalisir dari Rektor/ 

Dekan/ Ketua/ Direktur yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi 

tersebut terakreditasi A/ Unggul dan Program Studi pelamar 

terakreditasi A/ Unggul pada saat kelulusan/ bukti yang nyata dan 

tidak terbantahkan, sebanyak 4 (empat) rangkap; 

13.2. Bagi lulusan luar negeri agar menyerahkan penyetaraan ijazah dan 

surat keterangan dan fotokopi legalisir yang menyatakan predikat 

kelulusannya setara dengan angka l.1. dari Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebanyak 4 (empat) rangkap. 

14 Menyerahkan bukti yang nyata dan tidak terbantahkan bahwa perguruan 

tinggi pelamar pada saat kelulusan/ memperoleh ijazah merupakan 

perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT. 

 

 

b. Semua,.../4 
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b. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan 

dimasukan dalam map warna kuning bagi tenaga kependidikan, map warna 

hijau bagi tenaga kesehatan dan map warna merah bagi tenaga teknis. Pada 

bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN 

YANG DILAMAR, LOKASI FORMASI, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, 

dan NOMOR TELEPON/HP. 

c. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus tidak hadir atau tidak melengkapi berkas 

lamaran yang dibutuhkan pada tanggal 14 s/d 18 Januari 2019, maka yang 

bersangkutan dinyatakan GUGUR. 

d. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir berdasarkan dokumen 

asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan 

tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih 

lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. 

Demikian disampaikan Pengumuman ini dan sekaligus sebagai Panggilan secara 

Resmi kepada semua pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo yang 

dinyataan lulus. 

 

 Kabanjahe,  04 Januari 2019.- 

 BUPATI KARO 

  

  

  

 TERKELIN BRAHMANA, SH 

  

  



KOP SURAT 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN 

  NOMOR 

 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  

NIP :  

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Instansi : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saudara : 

 

Nama : 

Tempat/ Tanggal Lahir : 

Pendidikan/ Jurusan : 

Kebutuhan Jabatan : 

Alamat : 

 

Akan kami tempatkan pada unit kerja                             sebagai                       

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. 

 

 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Kabanjahe,         Januari 2019. 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

(                                                  ) 

 

*oleh Eselon II 

 



 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

a. Nama  : 

b. Tempat/ Tanggal Lahir : 

c. Nomor Induk Kependudukan : 

d. Nomor Kartu Keluarga : 

e. Alamat  : 

dengan ini menerangkan bahwa jika nantinya diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo 

bersedia untuk bekerja dengan sungguh - sungguh dan sepenuh hati dan menjalani masa dinas serta tidak 

mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 5 (lima) tahun pada jabatan dan unit kerja penempatan awal 

dan 10 (sepuluh) tahun di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo sejak Terhitung Mulai Tanggal menjadi PNS. 

Apabila saya melanggar perjanjian tersebut saya bersedia untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan 

saya sebagai CPNS/ PNS. 

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Diketahui dan dimaklumi oleh 

Suami/ Istri/ Orang tua/ Wali resmi 

 

 

 

(                                                              ) 

    NIK. 

................., ..............................2019 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

(                                                              ) 

     NIK. 

 

Disaksikan oleh 

Kepala (Salah Seorang Pejabat BKD) 

 

 

 

(                                                              ) 

     NIP. 

 

Catatan : Kedua tanda tangan harus mengenai materai.  

Materai 

Rp. 6.000,- 



Contoh lamaran 

 

Kabanjahe,          Januari    2019. 

Kepada Yth : 

Bapak Bupati Karo 

 

Di 

 Kabanjahe.- 

 

 

1.  Berdasarkan pengumuman Bupati Karo Nomor : ............. tanggal   Januari 2019, yang bertanda tangan 

di bawah ini : 

a) Nama :  

b) Tempat/ Tanggal Lahir : 

c) Jenis Kelamin : 

d) Agama : 

e) Pendidikan/ Jurusan : 

f)   Alamat : 

  Kecamatan : 

  Kabupaten/ Kota : 

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak agar dapat hendaknya diangkat menjadi Calon 

PNS Daerah Kabupaten Karo dalam Jabatan                      . 

 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, maka bersama ini saya lampirkan berkas – berkas yang 

dibutuhkan sesuai dengan Pengumuman Bupati Karo Nomor : ............. tanggal   Januari 2019. 

 

3. Jika terdapat dari berkas tersebut merupakan informasi atau data yang tidak benar, maka saya bersedia 

dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian 

setempat 

  

4. Besar harapan saya agar Bapak dapat hendaknya mempertimbangkan lamaran saya ini, sebelum dan 

sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

Kabanjahe,         Januari 2019. 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

(                                                  ) 

Matrai 

Rp. 6.000,- 


