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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 : 810/0756/2022 

 

TENTANG 
 

PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK GURU TAHAP II 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2021 
 

 
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 782/B-MP.01.01/SD/D/2022, tanggal 12 Januari 

2022, perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara 

elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi peserta Seleksi Kompetensi II PPPK Guru Pemerintah Kabupaten 

Rembang Formasi Tahun 2021 yang telah dinyatakan Lulus akan 

dilakukan proses usul penetapan NI PPPK secara elektronik; 

2. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar mengisi Daftar Riwayat 

Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik 

melalui https://sscasn.bkn.go.id sampai dengan tanggal 26 Januari 

2022; 

3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK 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, dengan format sesuai Lampiran I  

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

b. File Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna 

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 telah diisi, diunduh dan 

ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- 

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

 

 

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


 
 

 

f. File scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh 

yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000,- dengan format sesuai 

Lampiran II Pengumuman ini (format file pdf, ukuran maksimal 1000 

KB); 

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

diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES), 

dengan keperluan “Persyaratan pengangkatan PPPK Guru” (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 PPPK Guru” (format file pdf, ukuran maksimal 1000 

KB); 

i. File scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan 

narkotika, psikotropika,precursor, dan zat adiktif lainnya yang 

ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah 

atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, 

dengan keperluan “Persyaratan pengangkatan PPPK Guru” (dalam 

satu file pdf, ukuran maksimal 1000 KB); 

j. File scan bukti pengalaman kerja asli atau fotocopy yang telah 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (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; 

2) Bagi peserta yang mempunyai sertifikat pendidik linier dengan bidang 

tugasnya, wajib mengunggah sertifikat pendidik dimaksud (dijadikan 

satu/digabung dengan file scan ijazah); 

3) Bagi peserta yang ijazahnya adalah hasil transfer dari DII/DIII 

dan/atau transfer dari S1 Bidang Ilmu, wajib melampirkan ijazah dan 

transkrip nilai dimaksud (masing-masing dijadikan satu/digabung 

dengan file scan ijazah dan transkrip nilai); 

4) Penanggalan kelengkapan dokumen agar dibuat antara tanggal 10 

Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022. 
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4. Lain-lain 

a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus namun tidak mengikuti 

proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK maka dianggap 

mengundurkan diri; 

b. Dalam hal peserta dinyatakan lulus namun kualifikasi pendidikannya 

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/dan atau tidak memenuhi 

persyaratan lain yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui 

memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu, maka 

akan dilakukan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan; 

c. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 

tidak dipungut biaya; 

d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini 

sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta; 

e. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 

bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat; 

f. Hal-hal yang belum jelas atas pengumuman ini dapat ditanyakan 

melalui 081 215 707 960 (dalam bentuk whatsapp chat). 

 

Demikian untuk menjadikan perhatian. 

 
 

Rembang, 19 Januari 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materai  
Rp. 10.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Rembang, …..Januari 2022        

     
    Kepada Yth. : 
Lampiran : 1 (satu) bendel   
Perihal : Permohonan untuk diangkat PPPK  

  
BUPATI REMBANG 
 

di  _  
           REMBANG  
  

Berdasarkan Pengumuman Bupati Rembang Nomor 810/0756/2021 tanggal 19 

Januari 2022 tentang Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PPPK Guru  Tahap 

II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2021, bersama ini dengan hormat 
kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : Sigit, S.Pd 
Tempat tanggal lahir  : Rembang, 31 Januari 1985 
Jenis Kelamin  : Pria 
Status Perkawinan  : Kawin 
Agama   : Islam 
Pendidikan   : S1 PGSD 
Jabatan   : Ahli-Pertama Guru Kelas 
Unit Kerja   : SDN 1 Kutoharjo Kec. Rembang 

Mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Pemerintah Kabupaten Rembang.  

Sebagai kelengkapan persyaratan, dengan ini kami lampirkan berkas-
berkas sebagai berikut : 
a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna 

merah;  
b. File scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 
c. File scan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 
d. File scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dengan menggunakan 

huruf kapital, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani; 
e. File scan asli Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah dibubuhkan materai Rp. 

10.000,- dan ditandatangani; 
f. File scan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES setempat; 
g. File scan asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter 

pemerintah/dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan 
kesehatan pemerintah; 

h. File scan asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, 
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan 

Pemerintah; 
i. File scan bukti pengalaman kerja. 

 

Demikian untuk menjadikan maklum. 
 

Hormat kami, 
 

Ttd 
 

Sigit, S.Pd 
 
 

 

Keterangan: 
Lamaran boleh lebih dari 1 lembar/halaman 

 
 

 

 
 

      Lampiran I  Pengumuman Sekda Rembang 
               Nomor : 810/0756/2022 

               Tanggal : 19 Januari 2022 

Contoh Surat Lamaran 
Wajib ditulis dengan tangan sendiri 
menggunakan tinta warna hitam 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
LAMPIRAN IV 
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 1 TAHUN 2019 
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH 
DENGAN PERJANJIAN KERJA 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : …….. 

Tempat dan tanggal lahir : …….. 

Agama   : …….. 

Alamat   : …….. 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, 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, PPPK, 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, PPPK, 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. 

        Rembang, …Januari 2022 
       Yang membuat pernyataan 

 
 
 

 
                                                                                          (Nama) 

Meterai 
Rp. 10.000,- 

      Lampiran II Pengumuman Sekda Rembang 
               Nomor : 810/0756/2022 

               Tanggal : 19 Januari 2022 


