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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 

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 

E :  Peserta PPPK Guru yang berasal dari wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat 

F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan  

  Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021 

3. Peserta yang dinyatakan “LULUS” agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta 

 menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscn.bkn.do.id; 

4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu: 

a. Pas photo terbaru, pakaian formal (kemeja putih) dengan latar belakang berwarna merah; 

b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan; 

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 

10.000 (diisi terlebih dahulu kemudian di print, selanjutnya tempel foto dan tanda tangan 

di atas materai, baru kemudian di-scan dan diupload); 

d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang 

berisi tentang : 

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai 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 CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak 

dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI; 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; 

5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter 

yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

g. 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; 

5. Informasi lebih lanjut mengenai Proses Usul Penetapan NI PPPK Seleksi Kompetensi 

Pengadaan PPPK Guru Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat diakses 

melalui https://sscn.bkn.go.id/, https://gurupppk.kemdikbud.go.id/ atau 

http://bkd.bondowosokab.go.id; 
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