PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

PENGUMUMAN
Nomor : 1955/1/KPG.01.00/II/2022
TENTANG
PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021
Merujuk Pengumuman Nomor : 1435/1/KPG.01.00/I/2022 tanggal 24 Januari 2022
tentang Pembatalan Kelulusan CPNS di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun
Anggaran 2021 Karena Mengundurkan Diri dan Tidak Melakukan Pemberkasan,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat 6 (enam) Peserta seleksi CPNS Perpustakaan Nasional Tahun 2021
sebagaimana

tercantum

pada

Lampiran

Pengumuman

Nomor:

1435/1/KPG.01.00/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 telah dibatalkan kelulusannya
dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi
syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil;
2. Berdasarkan Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
746.3/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Penyampaian Hasil
Seleksi CPNS Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan
Lampiran II Pengumuman ini, peserta pengganti yang dinyatakan lulus adalah
sebagai berikut:
No

No. Peserta

Nama

1

2140252120001892

Yusa
Khaerunnisa
Molingka
Mochamad
Dava Harvela
Dermawan
Riska Regina
Ade
Wedar
Gusaptianto

2

2140252110000030

3

2140252120000861

4

2140252110001059

5

2140252120000833

Regita Wilia
Sekarsih

6

2140252420000040

Alda Octavania
Kato

Jabatan
Pustakawan
Ahli Pertama
Pengalih
Media
Widyaiswara
Ahli Pertama
Pranata
Komputer
Ahli Pertama
Pranata
Komputer
Ahli Pertama
Pranata
Komputer
Ahli Pertama

Kebutuhan
Pendidikan
S-1 Ilmu
Perpustakaan

Formasi
Umum

D-III
Manajemen
Informatika
S-2 Teknologi
Pendidikan
S-1 Ilmu
Komputer

Umum

S-1 Ilmu
Komputer

Umum

S-1 Ilmu
Komputer

Lulusan
Terbaik

Umum
Umum

3. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut di atas agar mengisi Daftar
Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara
elektronik

melalui

akun

masing-masing

peserta

pada

laman

https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal yang ditetapkan oleh BKN dan akan
disampaikan kemudian;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana
dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
a. Hasil cetak/print out DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id dan telah
ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000;
b. Pas photo terbaru pakaian formal ukuran 3 x 4 dengan latar belakang berwarna
merah;
c. Ijazah dan Trankrip Nilai asli pendidikan terakhir yang digunakan untuk
melakukan pendaftaran CPNS Tahun 2021 (bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar
Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi);

d. Surat Pernyataan 5 Point yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas
meterai

10.000

sesuai

format/template

yang

tercantum

pada

laman

https://sscasn.bkn.go.id atau (format terlampir);

e. Surat Pernyataan 7 Point yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas
meterai 10.000 (format terlampir);

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Resort (Polres) / Kepolisian Daerah (Polda) yang masih berlaku
sampai dengan April 2022;
g. Surat keterangan sehat jasmani terbaru dari rumah sakit pemerintah dan harus
ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS (tanggal surat masih dalam
bulan Februari 2022);
h. Surat keterangan sehat rohani/jiwa terbaru dari unit psikiatri rumah sakit
pemerintah dan harus ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS (tanggal
surat masih dalam bulan Februari 2022);
i.

Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah dan harus
ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS serta melampirkan hasil
laboratorium (tanggal surat masih dalam bulan Februari 2022);

j.

Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
(apabila memiliki Masa Kerja);

5. Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta juga
wajib mengirimkan dokumen ke alamat email cpns@perpusnas.go.id dengan
subjek “PEMBERKASAN CPNS 2021”;
6. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun
masing-masing peserta dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
7. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada
angka 3, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS
Perpustakaan Nasional Tahun 2021 tidak dapat memenuhi/melengkapi
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,
maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat;
8. Apabila peserta seleksi yang dinyatakan LULUS mengundurkan diri, maka wajib
mengunggah surat pengunduran diri setelah ditandatangani (format terlampir)
pada portal https://sscasn.bkn.go.id;
9. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat
pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka
Perpustakaan Nasional berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan
statusnya sebagai CPNS/PNS;
k. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam portal
cpns.perpusnas.go.id, kelalaian dan keterlambatan peserta dalam membaca dan
memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sediri;
l. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Perpustakaan Nasional bersifat MUTLAK dan
tidak dapat diganggu gugat;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan harap menjadi maklum.

Jakarta, 9 Februari 2022
Kepala Perpustakaan Nasional,

Muhammad Syarif Bando

LAMPIRAN
FORMAT
SURAT PERNYATAAN (5 POIN)
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Agama
Alamat

:
:
:
:

Dengan ini menyatakan bahwa saya :
1.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah);

3.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
………………, ............... 20..
Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp 10000,(Nama Lengkap + Tanda
Tangan)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN (7 POIN)
Yang bertanda tangan dibawah ini
NIK
:
Nama
:
Tempat, Tanggal Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Nomor Peserta Ujian :
Formasi Jabatan
:
Kualifikasi Pendidikan
:
Lokasi Penempatan
:
Alamat
:
Dengan ini menyatakan bahwa saya :
1.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah);

3.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

6.

Bersedia mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah antar instansi dengan alasan
apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perpustakaan Nasional RI;

7.

Tidak akan mengajukan pindah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT)/sebaliknya atau
antar Unit Kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI selama 10 (sepuluh) tahun
terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Perpustakaan
Nasional, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
………………, ............... 20..
Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp 10000,(Nama Lengkap + Tanda
Tangan)

FORMAT
SURAT PENGUNDURAN DIRI
……………. , ……. 20..
Hal: Pengunduran Diri
Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Nasional RI
di
Tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini
NIK
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Nomor Peserta Ujian
Formasi Jabatan
Kualifikasi Pendidikan
Lokasi Penempatan
Alamat

:
:
:
:
:
:
:
:
:

dengan ini mengajukan pengunduran diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
lingkungan Perpustakaan Nasional RI Tahun Anggaran 2021 karena [Alasan
mengundurkan diri].
Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan
saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebelumnya
dikarenakan pengunduran diri saya ini.
Hormat Saya,
Materai
Rp 10000,(Nama Lengkap + Tanda Tangan)

