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TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN

sELEKs丨 PENGIsIAN JABATAN PIMPlNAN TINGGI PRATAMA
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PROVINsl KALIMANTAN sELATAN TAHUN2020

Berdasarkan hasⅡ  veriⅡ kasiteFhadap berkas丨 amaran sampai dengan tangga丨

O2 N。pember 2O20, Panitia se丨 eksi Pengisian Jabatan Pirη pinan Tinggi (JPT)

Pratama Kabupaten Kotabaru Tahun2020,memutuskan ha卜 ha丨 sebagai beriku⒈

1  Me|akukan perpanjangan pendaftaran untukjabatan yang be|um memenuhibatas

minirnal pendaftar yaⅡ u Jabatan Kepa丨 a satuan Po|isi Pamong Pr剑 a dan
Pemadam Kebakaran

2. Perpa叫 angan pendaftaran untuk Jabatan Kepa|a satuan Po|isi Pamong Pr剑 a

dan Pemadam Kebarakan dengen ketentuan sebagai berikut∶

a Waktu pendaftaran dan penerimaan berkas se|ama3(tiga)hari sejak tangga|

Pengumuman ini dike|uarkan

b syaratdan ke|engkapan adnη inistrasi pendaftaran ada丨 ah sebagai beriku⒈

1)  Berstatus Pegawai Negeri sipi丨
:

2)  Bertaqwa kepada Tuhan Yang丨 Ⅵaha Esa∶

3)  Memi|iki rekam豇丬akjabatan,lntegritas dan mora丨 itas yang baik∶

4)  Merlai"ki pangkat/go|ongan ruang serendah-rendahnya Pembina(丨 \〃a)∶

5)  sedang atau pernah menduduki Jabatan Adr11inistrator/ese丨 on "l atau

Jabatan Fungsiona|Ah"h/ladya pa"ng singkat2(dua)tahun∶

6)  Merni|iki kua|iΠkasi pendidikan:η inirna丨 strata1(s-1)i

7)  Berusia pa"ng tinggi 2 (dua) tahun sebe|um mencapai batas usia

pensiun (BUP)sesuai peraturan perundang-undangan yang beHaku∶

8)  semua unsur peni丨aian sasaran Ke刂 a Pegawai (sKP) sekurang-
kurangnya bernⅡ ai baik da丨am2(dua)tahun terakhir(Tahun2018dan
2019)∶

9)  sehatjasmani dan rohani∶

10) MerrliⅡ ki kompetensijabatan yang diper|ukan∶

11) sedang dan/atau pernah Iη endudukijabatan Adrninistrator atau Jabatan

Fungsiona|AhⅡ R/ladya pa"ng singkat2(dua)tahun∶

12) Tidak sedang rnenja丨 ani hukuman disipⅡ n tingkat sedang atau berati

13) Tidak dalanl status tersangka kasus tindak pidana korupsi,narkoba dan

pidana umunη
i



14) Memper。 |eh刂 in dari Kepa丨 a Daerah/sekretaris Daerah, bagi Pegawai

Negeri sipⅡ di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru∶

15) Membuat rnaka|ah disertai bahan paparan da|am bentuk power point

yang be冖 si Visi,Misi dan Program Ke刂 a jabatan yang di|am ar∶

16) Khusus jabatan Kepa|a satuan Po|isi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran:η emⅡiki kualifikasi sebagai PPNs sesuai Pasa丨  16PP 16
Tahun2018 berubah menjadi “Khusus jabatan Kepa丨 a satuan Po丨 isi

Pamong Pr刽a dan Pemadam Kebakaran men1iⅡ ki kualifikasi sebagai

PPNs atau bersedia dan wajib mengikuti Dik|at PPNs sete|ah terpi丨 ih

dan diangkat sebagai Kepala satuan Po|isi Pamong Pr刽 a dan
Pemadam Kebakaran”

日7) Kesediaan mengikuti dik|at dengan menandatangani surat pernyataan
sebagairη ana ter丨ampir

18) Bersedia rη engikuti se丨 uruh tahapan se|eksi

c Tata cara pendaftaran

Lamaran d忮 叫ukan kepada Panitia se丨 eksi Terbuka P创 abat Pirnpinan Tinggi

Pratama Kabupaten Kotabaru  Provinsi KaⅡ mantan selatan Tahun 2020

dengan rη e|engkapi persyaratan sebagai berikut∶

a surat 丨amaran yang ditandatangani dengan tinta hitam berrη aterai Rp

6000(F。 rm u"rl)

b Pakta丨 ntegritas bermateΓ ai Rp6000(Formu|ir")。

c  Fotocopy刂azah s1yang dⅡ ega丨 isir(bagi yang rnerni|iki丨 jazah s2/s3bo|eh

di|ampirkan)

d Daftar Riwayat Hidup yang diketahui o|eh pirη pinan dengan forrη at yang

te丨 ah d汉entukan(Formu丨 ir Ⅱ丨)
e Fotocopy sK jabatan adrVlinistrator(khusus struktura|)atau sk jabatan

fungsiona丨 ah"Jη adya(khusus fungsiona丨 )yang dⅡegaⅡ sir

f  Fotocopy sK CPNs,dan sK PNs yang d"ega丨 isir

g  Fotocopy sK PangkatteΓ akhir yang dⅡ ega|isir

h  Fotocopy sKP tahun2O18dan2019yang d"ega丨 isir~

i  FotoCopy NP∨VP
j  Fotocopy tanda bukti pe丨 aporan LHKAsN/LHKPN yang d"ega丨 isir

lnspektorat∶

k  Pas Photo terbaru ukuran4x6crn2(dua)丨 embar dengan丨 atar be丨akang
warna rηerah

丨  surat Keterangan sehat dari DOkter Pemerintah atau Puskesmas

m surat pernyataan tidak sedang menja|ani hukuman disiplin atau tidak

da丨 am proses pemeriksaan pe丨anggaran disip"n berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor53Tahun2010tentang Disip|in Pegawai Negeri sipⅡ

(F°rm u|ir lV)

n surat pernyataan tidak da|am status tersangka kasus tindak pidana

korupsi,narkoba,dan pidana umum(F° rm u"r\`)



o Khusus jabatan Kepala satuan Po|isi Pamong Prala dan Pemadam
Kebakaran rη e|ampirkan sertifikat/surat Keputusan sebagai PPNs atau

bagi yang be丨 um mervliⅡki kua|ifikasi sebagai PPNs membuat dan

menandatangani pernyataan kesediaan rη engikuti Dik|at PPNs(F° rmuhr

V丨
)

p surat 刂in dari Kepa丨 a Daerah/sekretaris Daerah, bagi Pegawai Negeri

sipⅡ Daerah di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

d Berkas Iamaran disampaikan kepada sekretariat Panitia seleksi Jabatan

Pirnpinan Tinggi Pratama Kab,Kotabaru

A丨amat∶ Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya

Manusia,J|n sisingamangar剑 aN° 01 Kotabaru Telp(0518)21002

l/Vebsite∶ http∶〃bkpsdm-kotabarukab info尸

e Tahapan se|eksi

f  Ketentuan丨 ain

1  Berkas adnlinistrasiyang akan diproses ada|ah berkas yang sudah|engkap

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2, surat丨 amaran beserta dokumen persyaratan adnη inistrasi disusun rapi dan

diurutkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Bagi Pe|am ar

yang tidak memenuhi syarat se|eksi adrninistrasi, berkas 丨amaΓan tidak

dikemba"kan dan rη enjadi arsip Panitia se丨 eksi

3 Bagi peserta yang masuk3 (tiga) besar waⅡ b menyampaikan surat
keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah sakit Pemerintah

4 Keputusan Panitia Se|eksi bersifat muuak dan tidak dapat diganggu gugat

No. Tahapan TanggaI

Pengumuman perpanjangan 12s/d16Nopember202O

2 Pene冂maan berkas 12s/d16Nopember2020

3 se|eksi administrasi 17Nopember2020

4 Pengumuman hasⅡ  seleksi adrninistrasi 18Nopember2020

5 PenⅡ aian kompetensVasessmen 19s/d2O Nopember2O2O

6 Pengumuman hasⅡ pen"aian
kompetensl/asessm en

24Nopember 2020

7 Penyerahan rnaka|ah dan bahan presentasi 25s/d27Nopember2O20

8 Presentasi maka丨 ah dan、″awanca「a 01s/d04Desember2020

9 Pengumuman hasⅡ presentasi dan wawancara 07Desember2020



5

6

7.

Da丨am se丨eksi ini peserta tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam

bentuk apapun

ApabⅡ a dikemudian hari diketahui pe丨 amar Fη embeΓikan data/keterangan

tidak benar,rnaka Panitia se|eksi berhak rη embata丨 kan has"se丨 eksi,

setiap tahapan se丨 eksi akan diumumkan me丨 a|ui papan pengumuman,

website dan media sosia| Badan Kepegawaian dan Pengembangan
sumber Daya lⅥ anusia Kabupaten Kotabaru

Pengumuman dan FormuⅡ rke丨 engkapan dapat diakses pada website resnη i

BKPsDM Kabupaten Kotabaru dengan a丨 amat ∶  hξ lp∶ 〃bkDsdm¨

kota0arukab i∩ fo/

12Nopember2020

AKHMAD,MM
2251992091002

Pembina utama Madya(丨 V/d)


