PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak

SOFIFI
PENGUMUMAN
Nomor : 810 / 3525.A / SETDA
Berasal dari

: Gubernur Maluku Utara

Ditujukan Kepada : Para Tenaga Non ASN Guru, Kesehatan dan Tenaga Teknis
dimana saja berada

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan
Teknologi No. 349/P/2022 Tanggal 14 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, dan
Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan No. HK.01.03/F/2268/2022
Tanggal 28 Oktober 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi
Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Untuk Jabatan Fungsional
Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 serta Keputusan
Gubernur Maluku Utara Nomor. 383.1/KPTS/MU/2022 Tanggal 27 September
2022 Tentang Penetapan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah
Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan CASN khususnya
untuk memenuhi formasi PPPK JF Guru dan JF Kesehatan Tahun 2022
sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :
KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN PELAMAR
I. KATEGORI PELAMAR
A. PELAMAR PPPK (JF) GURU
1. Pelamar Prioritas
Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk Jabatan
Fungsional (JF) Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar perioritas,
sebagai berikut.
a). Pelamar Prioritas 1 (P1)
Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti
seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai
Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar
perioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.
(1). Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang memenuhi Nilai
Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021;
(2). Guru Non ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada
seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021;

(3). Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memenuhi nilai
Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021;
(4). Guru swasta yang memenuhi nilai Ambang Batas pada seleksi
PPPK untuk JF Guru tahun 2021
b). Pelamar Prioritas 2 (P2)
Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam
THK-II pada kategori pelamar prioritas I, serta Guru Non ASN pada
Sekolah Negeri maksimal 3 tahun terdaftar pada data Dapodik.
c). Pelamar Prioritas 3 (P3)
Pelamar prioritas III merupakan Guru Non ASN yang tidak termasuk
dalam Guru Non ASN kategori pelamar prioritas I di satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan
memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara
dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.
2. Pelamar Umum
Pelamar Umum terdiri atas :
1. Pelamar Guru Non ASN Lulusan PPG yang terdaftar pada database
Kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
2. Pelamar Guru Non ASN yang terdaftar di Dapodik
B. PELAMAR PPPK (JF) KESEHATAN
Pelamar yang dapat melamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Kesehatan
Formasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar pada pangkalan
data (database) pada Badan Kepegawaian Negara dengan kualifikasi
pendidikan sesuai pada Formasi Jabatan Fungsional yang dilamar.
2. Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar pada Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan
paling lambat 1 April 2022.
C. PELAMAR PPPK TENAGA TEKNIS
Pelamar yang dapat melamar pada seleksi pengadaan PPPK Tenaga
Teknis Formasi Tahun 2022 adalah sebagiberikut:
1. Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar pada Database;
2. Tenaga Non ASN yang bekerja di Instansi Pemerintah, Perusahaan
Swasta/Lembaga Swadaya Nonpemerintah/yayasan.
II. PERSYARATAN UMUM
Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak perna dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pindana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
PPPK, Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis;

5. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu
yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwewenang untuk
jabatan yang dipersyaratkan;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar;
7. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
9. Tidak pernah tersangkut perkara pidana/narkoba, dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
10. Berijazah lulusan Perguran Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
dan atau Program Studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Surat keterangan lulus/Ijazah
sementara tidak berlaku;
11. Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Instansi dan 1
(satu) jabatan formasi;
Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari
pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan
sebagai berikut.
a. Melampirkan
surat
keterangan
dari
Dokter
rumah
sakit
Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat
kedisabilitasannya; dan
b. Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari
pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
III. PERSYARATAN KHUSUS
A. PPPK JF GURU
1. Usia paling renda 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh
Sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
2. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi
keahlian tertentu yang masih berlaku;
3. Pelamar yang berhak mendaftar pada seleksi pengadaan calon PPPK JF
Guru Formasi Tahun 2022 yaitu:
a. Guru THK-II yang terdaftar pada database BKN;
b. Guru Non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri dan
dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada
Dapodik Kemendikbudristek;
c. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar
sebagai guru di Dapodiki Kemendikbudristek;
d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan
terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru
Kemendikbudristek;
4. Pelamar PPPK JF Guru yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas
dapat mendaftar ke formasi manapun;
5. Verifiasi Administrasi dilakukan bedasarkan sertifikasi Pendidikan
(serdik) terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, maka dilakukan
berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan.

6. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan
kualifikasi Akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan surat
Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor.
4757/B/GT.01.01/2022.
B. PPPK JF KESEHATAN
1. Usia paling renda 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh
tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Pelamar PPPK JF Kesehatan wajib terdaftar pada Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan
paling lambat 1 April 2022, dan/atau THK-II yang terdaftar pada
database BKN.
3. Pelamar PPPK JF Kesehatan yang berstatus sebagai Penyandang
Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun;
4. Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini
sebagai Non ASN wajib memiliki Surat Keterangan bekerja di fasilitas
kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini yang
ditandatangani oleh.
a. Kepala pusat kesehatan masyarakat bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja dipusat kesehatan masyarakat;
b. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di Rumah Sakit milik Pemerintah;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di unit kerja pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman
kerja di Unit kerja Pejabat Administrator.
5. Kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan formasi jabatan fungsional
yang dilamar;
6. Pelamar PPPK JF Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Rigistrasi (STR)
dikecualikan JF Administrator Kesehatan;
7. Pelamar PPPK JF Kesehatan yang mensyaratkan STR wajib memliki
masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar,
dengan masa kerja sebagai berikut:
a. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli
pertama;
b. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda;
c. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
8. Pelamar PPPK JF Kesehatan yang tidak mensyaratkan STR wajib
memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang
dilamar dengan masa kerja sebagai berikut:
a. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli
pertama; atau
b. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli
madya.

C. PPPK JF TENAGA TEKNIS
1. Usia paling renda 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima
puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Pelamar PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman kerja sebagai
berikut:
a. Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan
Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil,
dan ahli pertama;
b. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan
Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
c. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan
jabatan Fungsional yang dilamar
3. Persyaratan sebagaimana poin a s/d c diatas ditandatangani paling
rendah antara lain.
a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang
memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
b. Paling rendah Direktur/Kepala Devisi yang membidangi Sumber
Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja
pada
Perusahaan
Swasta/Lembaga
Swadaya
Nonpemerintah/Yayasan.
IV. KETENTUAN SELEKSI
A. PPPK JF GURU
Seleksi Pengadaan PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan
ketersediaan Kuota penetapan kebutuhan.
Ketentuan seleksi pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Guru sebagai
berikut.
1. Pelamar P1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun tahun 2021
dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan
kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;
2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan untuk JF Guru
setelah penempatan pelamar P1 sebagaimana dimaksud pada angka
1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui
penilaian kesesuaian bagi pelamar P2 dan P3. Seleksi kompetensi ini
juga dapat diikuti oleh pelamar P1 yang berasal dari THK-II dan Guru
Non ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya di sekolah lain.
3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan untuk JF Guru
setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CATUNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti
oleh pelamar P1 yang berasal dari lulusan PPG dan Guru Swasta yang
belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.
Adapun pelakasanaan dan ketentuan seleksi kompetensi bagi
Pelamar Prioritas dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendidikan,
kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 349/P/2022 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi PPPK Untuk JF Guru Pada
Instansi Daerah Tahun 2022 yang ditayangkan pada akun resmi

Dikbud Provinsi Maluku Utara(facebook Dikbud Malut,
Instagram
dikbud_malut)
dan
laman
website
BKD
(http://www.bkd.malutprov.go.id).
B. PPPK JF KESEHATAN
Kebijakan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis bagi calon PPPK
JF Tenaga Kesehatan adalah sebagi berikut:
1. Pelamar dengan usia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan memiliki
masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta
melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini, dan sebagi
pegawai Non ASN secara terus menerus akan mendapat tambahan
nilai sebesar 25 % dari nilai maksimal kompetensi teknis;
2. Sedangkan Pelamar penyandang disabilitas akan mendapat
tambahan nilai 10 % dari nilai maksimal seleksi Kompetensi Teknis
yang dibuktikan dengan link video singkat yang menunjukan
kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai
petugas kesehatan;
3. Pelamar PPPK JF Kesehatan berstatus sebagai Non ASN dan
melamar pada fasilitasi kesehatan tempat bekerja saat ini akan
mendapat tambahan nilai sebesar 15 % dari nilai maksimal seleksi
kompetensi teknis.
C. PPPK TENAGA TEKNIS
1. Pelamar PPPK Tenaga Teknis yang melamar pada Jabatan Fungsional
Tenaga Teknis yang dipersyaratkan wajib tambahan dan sertifikat
kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;
2. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib
tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi
kompetensi teknis diatur pada Keputusan MenpanRb No. 970 Tahun
2022.
V. KETENTUAN LAINNYA

Pelamar wajib melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK melalui portal
nasional pada laman resmi BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu
https;//sscasn.bkn.go.id dengan tatacara sebagai berikut.
1. Pelamar wajib memiliki alamat email aktif untuk mengikuti proses seleksi
Calon PPPK untuk JF Guru;
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update)
akun pada portal nasional.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara
daring terlebiih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data
Dukcapil pada portal nasional;
4. Pelamar membuat mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika
membuat akun;;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendafataran sesuai
dengan tahapan pada portal nasional;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru tahun 2022
yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan
PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas
sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidikan
dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat
pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah
tempat bertugas, pelamar perioritas dapat mendaftar ke sekolah lain
yang masih tersedia kebutuhannya.
7. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
8. Pelamar PPPK Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis mengunggah
dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli format pdf ukuran maksimal 500 Kb,
atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil);
b. Scan Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah format
jpg ukuran maksimal 300 Kb;
c. Scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)
dna SMA/SMAK/MU sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan
dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari
Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang
S-1/D-IV format pdf ukuran maksimal 1000 Kb/1 Mb;
d. Scan Transkrip nilai asli format pdf ukuran maksimal 1000 Kb/1 Mb;
dan
e. Scan Sertifikat Pendidik asli bagi pelamar PPPK JF Guru yang memiliki
format pdf ukuran maksimal 1000 Kb/1 Mb ;
f. Scan Asli Surat Tanda Registrasi STR bukan STR Internship bagi jabatan
Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR dan masih berlaku pada
saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar format pdf maksimal
1000 Kb/1Mb (khusus pelamar PPPK JF Kesehatan);
g. Scan SK Penugasan serta surat rekomendasi pengalaman kerja dan
berkinerja baik, format pdf maksimal 300 kb (khusus pelamar PPPK JF
Kesehatan);
h. Hasil Scan Surat Keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik
Pemerintah tempat bekerja saat ini yang ditandatangani oleh Pejabat
yang berwewenang format pdf maksimal 300 kb (khusus pelamar
PPPK JF Kesehatan);
i. Surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar jabatan Fungsional
kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dengan Memiliki masa kerja
paling singkat 3 tahun secara terus menerus Serta melamar di fasilitas
kesehatan tempat bekerja saat ini format pdf maksimal 300 Kb
(khususu pelamar PPPK JF Kesehatan);
j. Hasil Scan Surat Keterangan pengalaman bekerja ditandatangani oleh
Pejabat yang berwewenang format pdf maksimal 300 kb (khusus
pelamar tenaga teknis);
k. Hasil Scan surat lamaran yang sudah ditandatangani dengan tinta
hitam di atas e – materai (format file pdf maksimal 300 kb);
l. Hasil scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangi di atas e –
materai (format file pdf maksimal 300 kb);

9. Format Surat Lamaran dan Surat-Surat Pernyataan lainnya dapat
didownload pada website BKD http://www.bkd.malutprov.go.id
10. Semua dokumen yang diunggah tidak diperkenankan menggunakan
scanner Handphone
11. khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen
persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditambah
dengan :
a. Surat Keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas,
yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang
dialami; dan
b. Link video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar
dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi
penyandang disabilitas.
VI. TATA CARA PENDAFTARAN
A. PELAMAR PRIORITAS PPPK JF GURU

1. Pelamar diharapakan dapat membaca FAQ terlebih dahulu yang ada
pada portal pendaftar untuk mengetahui jawaban permasalahan,
apabila jawaban permasalahan tidak terdapat di FAQ, maka pelamar
dapat mengakses modul helpdesk SSCASN 2022 dengan membuka
alamat (https://trainingsscn.bkn.go.id/helpdesk/home);
2. Pelamar perioritas yang belum memiliki akun diwajibkan melakukan langkahlangkah sebagai berikut :
a. pendaftaran atau membuat akun melalui SSCASN di laman
https://sscasn.bkn.go.id;
b. Setelah membuat akun, pelamar melakukan login ke akun SSCASN yang
telah dibuat untuk melengkapi biodata, unggah persyaratan dan memilih
formasi untuk mengikuti seleksi observasi;
c. Melakukan resume pendaftaran.
3. Pelamar yang sudah memiliki akun SSCASN wajib melakukan langkah langkah sebagai berikut :
a. Pelamar melakukan login di laman https://sscasn.bkn.go.id
b. Melakukan pemutakhiran data jika diperlukan dan memilih formasi untuk
mengikuti seleksi observasi;
c. Melakukan resume pendaftaran.
B. PELAMAR UMUM GURU, KESEHATAN DAN TEKNIS

1. Pelamar diharapakan dapat membaca FAQ terlebih dahulu yang ada
pada portal pendaftar untuk mengetahui jawaban permasalahan,
apabila jawaban permasalahan tidak terdapat di FAQ, maka pelamar
dapat mengakses modul helpdesk SSCASN 2022 dengan membuka
alamat (https://trainingsscn.bkn.go.id/helpdesk/home);
2. Pembuatan akun melalui laman https://sscasn.bkn.go.id
3. Pelamar memilih menu PPPK atau ssp3k.bkn.go.id

4. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu:
a. Nomor Peserta Ujian K-II
b. Tanggal lahir
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau
NIK Kepala Keluarga
d. Alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan
keamanan
5. Mencetak Kartu Informasi Akun setelah semua data terisi
6. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang
sudah terdaftar;
7. Melengkapi data yang diperlukan, yaitu:
a. Foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun
b. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan
c. Melengkapi biodata
d. Mengunggah dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan
instansi)
e. Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume
f. Mencetak Kartu Pendaftaran
8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian
sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya;
9. Pembukaan pendaftaran dimulai sejak portal pendaftaran
sscasn.bkn.go.id dibuka selama 14 (empat belas) hari kalender dan
ditutup pada jam 24.00 WIT (Jadwal pendaftaran tercantum pada
Jadwal Seleksi di poin IX);
10. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu
Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah
disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Setelahpelamarmengisibiodata,pelamar dapat melanjutkan proses
pendaftaran ke Instansi/Sekolah yang dituju;
13. Pilih jenis Formasi sesuai denganformasi yang dibuka oleh
Instansi/Sekolah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
14. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di
Instansi/Sekolah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftardi
1(satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/Sekolah dan 1(satu) periode;
15. Data yang telah diklik Kirim tidak dapat diubah dengan alasana papun;
16. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus
seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan;
17. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat
pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi
Untuk JF Guru, dapat mengajukan sanggahan melalui akun masing-masing 3
(tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
18. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2022 dapat
dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur ;

VII. PELAKSANAAN UJIAN
1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan
melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id, akun resmi Dinas
Pendidikan Provinsi Maluku Utara (facebook Dikbud Malut, Instagram
dikbud_malut dan http://www.bkd.malutprov.go.id;
2. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu
Tanda Peserta Ujian melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id.
3. Pengumuman, jadwal dan lokasi ujian dapat dilihat di situs online
https://sscasn.bkn.go.id,akun resmi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
Utara(facebook Dikbud Malut, Instagram dikbud_malut) dan
website BKD http://www.bkd.malutprov.go.id;
4. Materi Seleksi Calon PPPK untuk JF Guru Prioritas, terdiri dari:
a. Materi untuk Pelamar P2 dan P3 menggunakan penilaian kesesuaian
(observasi) dengan aplikasi Kemendikbudristek yang meliputi:
 Kualifikasi Akademik
 Kompetensi
 Kinerja
 Pemeriksaan Latanr Belakang.
b. Seleksi calon PPPK JF Guru menggunakan sistem CAT-UNBK
Kemendikbudristek, sedangkan untuk calon PPPK JF Tenaga Kesehatan
Menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan
materi seleksi yang meliputi:
1) Seleksi Administrasi
2) Seleksi Kompetensi
 Seleksi Kompetensi Teknis
 Seleksi Kompetensi Manajerial
 Seleksi Kompetensi Sosial Kultural
3) Wawancara
VIII. LAIN-LAIN
1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak bertanggungjawab atas
pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang
mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022, sehingga
Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk
mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK Tahun 2022.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu
(calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap
tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau
dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila
diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena
kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku
dan digugurkan kelulusannya.

4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2022 hanya
dapat dilihat dalam situs online http://bkn.go.id;http://sscasn.bkn.go.id;
laman resmi Kemendikbudristek/Dikbud Provinsi Maluku Utara
( f a c e b o o k D ik b u d Ma l u t , I n s t ag r a m d ik b u d _ m al u t ) dan
http://bkd.malutprov.go.id
5. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut
pada angka 4 (empat) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting
lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar
dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran,
seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah
Provinsi Maluku Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut
dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
7. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK Tahun 2022, para
peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
8. Keputusan Tim Pengadaan Untuk PPPK Tahun 2022 tidak dapat diganggu
gugat dan bersifat mutlak.
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan
segera diumumkan
melalui Portal SSCASN
Tahun
2022
http://sscasn.bkn.go.id akun resmi Dikbud Provinsi Maluku Utara
(facebook
Dikbud
Malut,
Instagram
dikbud_malut)
dan
http://www.bkd.malutprov.go.id maupun mediacetak.
10. Helpdesk Panitia Seleksi Penerimaan untuk JF Guru Pemerintah Provinsi
Maluku Utara bertempat diKantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provin si M alu ku
U ta ra di Sofifi pada hari Senin s/d Jumat pukul 10.00-15.00WIT. Dan
juga Call Center ( BKD. 0822 6056 9119), (DIKBUD 0812 5178 9199) dan
(DINAS KESEHATAN 0821 7018 8363) yang dapat dihubungi pada waktu
dan jam yang sama (tidak melayani pesan WA atau SMS).
Adapun Layanan Helpdesk Kemenkes yang dapat diakses oleh pelamar
PPPK JF Kesehatan antara lain.
a. Call Center Halo Kemenkes 1500567
b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
c. Portal Faq PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses
melalui https://faq.kemkes.go.id
d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui
https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022.

IX. JADWAL TAHAPAN SELEKSI PPPK
A. PPPK Guru
NO

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

1

Pengumuman Seleksi

31 Oktober 2022

2

Pendaftaran Seleksi (untuk semua
pelamar) dan Pengumuman mendapatkan
penempatan bagi P1

31 Oktober s/d 13
November 2022

3

Seleksi Administrasi

4

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
(untuk P1, P2, P3, dan P. umum)

5

Masa Sanggah

6

Jawab Sanggah

7

Pengumuman Pasca Sanggah

8

9
10
11
12
13
14
15

Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas,
Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk
Pelamar P2 dan P3)
Penilaian Kesesuaian Oleh Dinas
Pendidikan dan BKD (untuk Pelamar P2
dan P3)
Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian
( untuk pelamar P2 dan P3)
Pengumuman dan Pemilihan Formasi
( untuk Pelamar Umum)
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan
Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk
Pelamar Umum)
Pengolahan hasil Seleksi (untuk Pelamar
Umum)
Pengumuman Hasil Seleksi (untuk
Pelamar P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)

KET.

31 Oktober s/d 15
November 2022
16 s/d 17 November 2022
18 s/d 20 November 2022
21 s/d 24 November 2022
26 November 2022
27 s/d 28 November 2022

29 November s/d 3
Desember 2022
3 s/d 13 Desember 2022
14 s/d 18 Desember 2022
13 s/d 15 Januari 2023
16 s/d 21 Januari 2023
21 Januari s/d 1 Februari
2023
2 s/d 3 Februari 2023

16

Masa Sanggah

4 s/d 6 Februari 2023

17

Jawab Sanggah

7 s/d 13 Februari 2023

18

Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah

20 s/d 21 Februari 2023

19

Pengisian DRH NI PPPK

22 Februari s/d 13 Maret
2023

20

Usul Penetapan NI PPPK

7 s/d 31 Maret 2023

B. PPPK Kesehatan
Jadwal tahapan PPPK Kesehatan sifatnya masih Tentatif serta sedang dilakukan
penyesuaian dan akan diumumkan setelah ditetapkan. Pelamar diharapkan agar
terus mengecek informasi secara berkala di portal website BKD Provinsi
Maluku Utara https://www.bkd.malutprov.go.id; dan Portal SSCASN di laman
https://sscasn.bkn.go.id;

C. PPPK Teknis
Jadwal tahapan seleksi PPPK Teknis lainnya sifatnya masih tentatif serta sedang
dilakukan penyesuaian dan akan diumumkan setelah ditetapkan. Pelamar
diharapkan agar terus mengecek informasi secra berkala portal BKD Provinsi
Maluku Utara https://www.bkd.malutprov.go.id dan Portal SSCASN di laman
https://sscasn.bkn.go.id;

Sofifi, 31 Oktober 2022
A.n Gubernur Maluku Utara
Sekretaris Daerah
(Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN
Formasi Tahun 2022)

Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR
Pembina Utama
NIP. 19701012 199101 1 003

