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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,691617 

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212 
        

 
 

P E N G U M U M A N 
Nomor : 810/0027/2022 

 

T E N T A N G 

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Berdasarkan Berita Acara Nomor 890/2973/2021, tanggal 30 Desember 2021, 

tentang Pembahasan Sanggahan Pelamar Terhadap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi 

Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 

Sipil, mengatur bahwa kepada pelamar yang keberatan terhadap hasil integrasi 

nilai SKD-SKB dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil 

integrasi SKD-SKB diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id; 

2. Dari 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) pelamar yang dinyatakan tidak lulus 

seleksi, terdapat 8 (delapan) pelamar mengajukan sanggahan dan telah dilakukan 

pembahasan jawab sanggah dengan hasil semua sanggahan ditolak, dengan 

rincian jawab sanggah dapat diketahui oleh pelamar menggunakan akun masing-

masing melalui https://sscasn.bkn.go.id; 

3. Berdasarkan jawab sanggah hasil integrasi nilai SKD-SKB sebagaimana dimaksud 

pada angka 2, pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2021 adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Pengumuman ini; 

4. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 14083/B-MP.01.01/SD/D/2021, tanggal 27 Desember 2021, 

perihal Usul penetapan NIP CPNS Tahun 2021 secara elektronik, bagi peserta 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi 

Tahun Anggaran 2021 yang telah dinyatakan lulus akan dilakukan proses usul 

penetapan NIP secara elektronik, dan dapat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) 

serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui 

https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai tanggal 7 Januari 2022 s/d 21 

Januari 2022; 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
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5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP yang harus diunggah oleh peserta 

adalah sebagai berikut: 

a. File scan asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Rembang, ditulis 

tangan dengan tinta warna hitam, bermaterai Rp. 10.000,- dan telah dibubuhi 

tanda tangan, format sesuai Lampiran II Pengumuman ini (file pdf, ukuran 

maksimal 1000 KB); 

b. File pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah (ukuran maksimal 

500 KB); 

c. File scan Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN (dalam 

satu file pdf, ukuran maksimal 1000 KB); 

d. File scan Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN 

(dalam satu file pdf, ukuran maksimal 1000 KB); 

e. File scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh dari pengisian 

DRH pada https://sscasn.bkn.go.id, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- serta 

ditandatangani oleh yang bersangkutan (dalam satu file pdf, ukuran maksimal 

1000 KB); 

f.   File scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah dibubuhi materai Rp. 10.000,- 

serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan format sesuai Lampiran 

III Pengumuman ini (format file pdf, ukuran maksimal 1000 KB); 

g. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku 

dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES), dengan 

keperluan “Persyaratan pengangkatan CPNS” (dalam satu file pdf, ukuran 

maksimal 1000 KB); 

h. File scan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang 

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan 

Pemerintah, dengan keperluan “Persyaratan pengangkatan CPNS” (format file 

pdf, ukuran maksimal 1000 KB); 

i.   File scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh 

dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan keperluan 

“Persyaratan pengangkatan CPNS” (dalam satu file pdf, ukuran maksimal 

1000 KB); 

j.   File scan Bukti pengalaman kerja asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh 

pejabat yang berwenang bagi yang memiliki pengalaman kerja (dalam satu file 

pdf, ukuran maksimal 1000 KB). 

Catatan: 

1) Jika terdapat perbedaan kelengkapan dokumen antara Pengumuman ini 

dengan https://sscasn.bkn.go.id, maka peserta wajib mengikuti ketentuan 

yang ada pada https://sscasn.bkn.go.id; 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
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2) Bagi peserta formasi dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis wajib melampirkan 

scan ijazah sarjana kedokteran dan profesi kedokteran. Bagi peserta formasi 

apoteker, perawat ahli pertama dan formasi lain yang disyaratkan melampirkan 

ijazah profesi, wajib melampirkan/mengunggah file scan ijazah profesi 

dimaksud. (masing-masing dijadikan satu/digabung dengan file scan ijazah 

asli dan file scan transkrip nilai asli); 

3) Bagi formasi tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR wajib melampirkan file 

scan STR asli yang masih berlaku (dijadikan satu/digabung dengan file scan 

ijazah asli); 

4) File scan yang diunggah melalui https://sscasn.bkn.go.id menjadi dokumen 

kepegawaian dan merupakan dokumen negara, peserta diwajibkan untuk 

mengunggah dokumen dengan kualitas terbaik (hasil scan/bukan foto). Apabila 

pengambilan menggunakan handphone harus menggunakan aplikasi 

CameScanner dan dokumen dapat terbaca dengan jelas; 

5) Bagi peserta yang terdapat perbedaan ejaan nama antara Ijazah dengan KTP, 

maka pengisian biodata pada semua dokumen persyaratan pemberkasan agar 

disamakan dengan Ijazah, dan apabila ada perbaikan nama pada Ijazah, scan 

asli surat perbaikannya wajib dilampirkan dan dijadikan satu dengan file scan 

ijazah asli; 

6) Bagi peserta yang ijazahnya adalah hasil transfer dari DII/DIII, wajib 

melampirkan ijazah dan transkrip nilai DII/DIII tersebut (masing-masing 

dijadikan satu/digabung dengan file scan ijazah dan transkrip nilai); 

7) Penanggalan kelengkapan dokumen agar dibuat antara tanggal 7 Januari 2022 

s/d 21 Januari 2022. 

6. Lain-lain 

a. Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, pada saat ini sedang 

dilakukan usul perubahan beberapa unit penempatan Formasi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 (daftar tersebut dalam Lampiran 

IV Pengumuman ini). Bagi peserta yang diusulkan perubahan unit 

penempatannya dapat mengurus kelengkapan dokumen selain yang 

menyebutkan unit penempatan sambil menunggu hasil persetujuan 

perubahan unit penempatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi yang akan disampaikan lebih lanjut melalui 

https://rembangkab.go.id; 

b. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus namun tidak mengikuti proses 

pemberkasan usul penetapan NIP maka dianggap mengundurkan diri; 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://rembangkab.go.id/



