
 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR: 810/15988/436.8.3/2021 
 

TENTANG 

HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I PENGADAAN                      
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU        

PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua 

Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 12107/B-

KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi 

Kompetensi CPPPK Guru  Tahun 2021, bersama ini disampaikan pengumuman 

sebagai berikut: 

1. Bahwa seluruh tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Guru merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud 

Ristek) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi 

Nasional; 

2. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka 

terhadap segala akibat yang timbul dari Hasil Seleksi Kompetensi Tahap I 

Pengadaan PPPK Guru ini, bukan menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi 

Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun 

2021; 

3. Apabila di kemudian hari setelah dikeluarkannya pengumuman ini, terjadi 

perubahan penetapan hasil Seleksi Kompetensi Tahap I Pengadaan PPPK 

Guru dan/atau perubahan kebijakan mengenai nama-nama peserta yang 

dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dari Panitia 

Seleksi Nasional, maka Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil 

Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 akan mengumumkan lebih 

lanjut; 

 

 

4. Terdapat 475…….. 
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4. Terdapat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) peserta yang dinyatakan LULUS

Seleksi Kompetensi Tahap I Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran

2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan

keterangan status kelulusan sebagai berikut :

a. Status X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah 

tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat 

pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai 

dengan jabatan yang dilamar; 

b. Status Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya 

mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau 

kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang 

dilamar; 

c. Status P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1; 

d. Status P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2; 

e. Status P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3; 

f. Status L : Peserta Lulus; 

g. Status TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai 

Ambang Batas; 

h. Status TH : Peserta Tidak Hadir; 

i. Status TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS) pada Seleksi Kompetensi I; 

j. Status TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat 

sebagai Peserta PPPK Guru; 

k. Status A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear 

dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling 

tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi 

Kompetensi Teknis; 

l. Status B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat 

melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru 

paling singkat  3 tahun secara terus menerus  sampai 

Dengan saat ini…….. 
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dengan saat ini berdasarkan data Dapodik 

mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai 

paling tinggi Kompetensi Teknis; 

m. Status C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah 

diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai 

dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan 

tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi 

Kompetensi Teknis; 

n. Status D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru 

paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai 

dengan saat ini berdasarkan data Dapodik 

mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai 

paling tinggi Kompetensi Teknis; 

o. Status E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah 

Provinsi Papua dan Papua Barat; 

p. Status F Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai 

Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB 

nomor 1171 Tahun 2021. 

5. Peserta yang dinyatakan LULUS sebagaimana yang dimaksud dalam angka

4 berhak melaksanakan pemberkasan secara elektronik guna proses

penetapan Nomor Induk dalam rangka pengangkatan menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Surabaya

Tahun 2021 dengan cara sebagai berikut:

a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman

https://sscasn.bkn.go.id kemudian dicetak dan ditandatangani di atas

materai   Rp 10.000 yang selanjutnya diunggah kembali di laman 

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

b. Menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung secara elektronik

dengan mengunggah scan dokumen asli dan berwarna, utuh tidak

terpotong, terbaca jelas, dan mengikuti format serta ukuran sesuai

ketentuan di laman https://sscasn.bkn.go.id. Seluruh dokumen wajib

dipindai/scan menggunakan mesin scanner  (bukan aplikasi scan HP);

c. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

 Pasphoto terbaru pakaian putih berdasi hitam dengan latar belakang

berwarna merah. Bagi yang menggunakan jilbab, memakai jilbab

warna hitam;

 Ijazah sesuai persyaratan…….. 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
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 Ijazah sesuai persyaratan formasi yang dilamar;

 Transkrip nilai sesuai persyaratan formasi yang dilamar;

 Surat lamaran yang ditujukan kepada Walikota Surabaya yang 

ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 dengan format yang 

tersedia di laman bit.ly/PemberkasanPPPKGuruSBY;

 Surat Pernyataan I yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 

dengan format yang tersedia di laman 

bit.ly/PemberkasanPPPKGuruSBY berisi pernyataan sebagai 

berikut: 

i. 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;

ii. 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 atau lainnya antara lain pegawai

Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik

Daerah;

iii. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik

Indonesia;

iv. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat

politik praktis;

v. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh

Pemerintah Kota Surabaya;

 Surat Pernyataan II bersedia mengabdi di lingkungan Pemerintah 

Surabaya dan tidak mengajukan pindah yang ditandatangani diatas 

materai Rp. 10.000 dengan format yang tersedia di laman 

bit.ly/PemberkasanPPPKGuruSBY. 

Keterangan…….. 
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Keterangan : 

- Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II discan bersama dalam

1 (satu) file pdf dan diunggah di laman https://sscasn.bkn.go.id

bagian "File Scan Surat Pernyataan";

 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES

setempat (wajib tercantum untuk keperluan: persyaratan

pengangkatan sebagai PPPK Guru Pemerintah Kota Surabaya)

tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan;

 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSU/RSUD

Pemerintah (wajib tercantum untuk keperluan: persyaratan

pengangkatan sebagai PPPK Guru Pemerintah Kota Surabaya)

mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal

penetapan kelulusan, dengan ketentuan:

i. Surat Keterangan Sehat Jasmani harus ditandatangani oleh

dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit

pelayanan kesehatan Pemerintah;

ii. Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa harus ditandatangani dan

wajib disertai lampiran hasil interpretasi dari dokter Spesialis

Kesehatan Jiwa yang berstatus PNS atau dokter pada Unit

Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah.

Keterangan: 

- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat

Rohani/Jiwa tersebut diatas diunggah ke laman

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

- Nomor surat keterangan sehat pada DRH di laman

https://sscasn.bkn.go.id ditulis nomor surat keterangan sehat

jasmani, dan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat

jasmani serta nama dokter yang digunakan adalah dokter yang

menandatangani surat sehat jasmani;

 Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan

Kesehatan Pemerintah beserta hasil laboratorium dari RSU/RSUD

Pemerintah yang ditandatangani…….. 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
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Pemerintah 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 (wajib tercantum untuk keperluan: persyaratan 

pengangkatan  sebagai   PPPK  Guru  Pemerintah  Kota  Surabaya) 

tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan, surat keterangan 

harus mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium); 

d. Dokumen pada huruf a dan c wajib diunggah melalui laman

https://sscasn.bkn.go.id dijadwalkan mulai tanggal 24 Desember 2021

s.d. 10 Januari 2022;

6. Panitia Seleksi Instansi berhak menggugurkan kelulusan peserta yang

dinyatakan LULUS sebagaimana terdapat dalam lampiran Pengumuman ini,

apabila:

a. Tidak memenuhi/tidak melengkapi persyaratan/kelengkapan administrasi

sesuai ketentuan, baik seluruhnya atau salah satu, sampai batas waktu

yang telah ditentukan;

b. Melakukan pemberkasan ulang melebihi/diluar jadwal yang telah

ditentukan dalam   pengumuman ini;

7. Bagi peserta yang tidak dapat menyampaikan kelengkapan dokumen

pemberkasan secara elektronik dikarenakan terkonfirmasi positif Covid-19,

diwajibkan untuk segera menginformasikan kepada Panitia melalui Helpdesk

CASN 2021 Pemerintah Kota Surabaya di nomor 082244111345 (melalui

sms/aplikasi whatsapp) paling lambat pada tanggal 3 Januari 2022;

8. Pelamar yang telah dinyatakan LULUS dapat mengundurkan diri, dengan

mengikuti ketentuan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;

9. Lain-lain:

a. Peserta wajib untuk selalu memantau informasi terkait kegiatan Seleksi

Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Tahun 2021

yang dapat dilihat di laman https://surabaya.go.id;

b. Panitia membuka layanan helpdesk melalui 

https://bit.ly/helpdeskCASNSurabaya2021 dan email 

seleksicasn@surabaya.go.id;

d. Dalam seluruh tahapan…….. 

https://sscasn.bkn.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
https://surabaya.go.id/
https://bit.ly/helpdeskCASNSurabaya2021
mailto:seleksicasn@surabaya.go.id
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c. Dalam seluruh tahapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

tidak dipungut biaya;

d. Bahwa keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

e. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan

dapat diterima sebagai PPPK dengan menerima imbalan tertentu atau

tidak, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan Panitia Seleksi

Instansi tidak bertangggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi

tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 

Dikeluarkan di 

Pada tanggal 

: 

: 

Surabaya 

24 Desember 2021 

Panitia Seleksi Instansi 

Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 

Ketua, 

Ir. Hendro Gunawan, MA. 

Pembina Utama Madya 

NIP 196912301995031003 


