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PENGUMUMAN
NOMOR : 8i37 1065 reKppD;2020

TENTANG

HASIL AKHIR KELULUSAN
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2019

Berdasarkan  Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  selaku  Ketua  Tim  Pelaksana

Seleksi  Nasional  Pengadaan  CPNS  2019  Nomor K26-30A36179/X/20.01  tanggal  28  0ktober

2020  perihal  Penyampaian  Hasil  Integrasi  Nilal  SKD-SKB  CPNS  Pemerintah  Kota  Banjar
Tahun 2019, dengan ihi kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A.  INTEGRASI  NILAI   SELEKSI   KOMPETHNSI  DASAR   (SKD)   DAN   SELEKSI
KOMPETENSI BH}ANG (SKB)
Hasil  integrasi  nilai  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  dan  Seleksi  Kompetensi  Bidang

(SKB) dalam rangka Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019
Kota  Banjar,  sesual   Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  sebagaimana  terlampir

dengan keterangan sbb :

TMS-1

APS

SP

Lulus   SKD  berdasarkan  nilai  ambang  batas  dan  peringkat  terbalk

berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019
Lulus seleksi CPNS

Lulus  seleksi  CPNS  setelah perpindahan formasi  antara jenis  formasi

dalamjabatan/pendidikanyangsama
Lulus seleksi CPNS  setelah peapindahan formasi antara lokasi formasi

dalamjabatan/pendidikanyangsama
Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi

Tidak hadir
Gugur   dikarenakan   tidak   memenuhi   syarat   yang   ditentukan   oleh
instansi

Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB
Pelamar mengundurkan diri atas pemintaan sendiri
Mendapatkan hilai SKB penuh  100 karena memiliki sertifikat pendidik

yang   dikeluarkan   Kemendikbud/   Kemenristekdikti/   Kemenag   dan
dinyatakan limier oleh verifikator instansi

8.  MASA SANGGAH
Peserta   Tidak Lulus (P/TL) dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi  SKD-SKB
melalui  sscn.bkn.go.id  terhitung  sampai  dengan  3  hari  setelah  tanggal  pengumuman  ini,

apabila sampai  dengan waktu tersebut tidak terdapat sanggahan maka hasil  seleksi CPNS
dinyatakan sudan final dan tidak dapat diganggu gugat.



a.  KETHNTUAN PEMBERKASAN USULAN NIP
Peseria   yang   dinyatakan   lulus   {   P/L   P/L-19   P/L-2   }   uutuk   s€gera   menyampalkan

kelengkapan berkas secara elektronik melalui ssen.bkn.go.id :

1.     Mengisi    Diftar        Riwdyat    Hidup    (HRH)    secara    elektronik    melalui    lamas

|1ftys:_//sscn.bkfl.ggjd  kemudian  mencetak  dan  membubuhi  hasil  cetak  DRII  dengan
materai 6000 pada sebelah kiri kolom thHda tangan kemudian fflenandatanganinya.

2.    Peserta mengunggah keiengkapan dokunen Usul penetapan NIP CPNS melalul lamas
https://sscn.bkn.go.id.    Adapun  kelengkapan  dckumen  yang  harms    diunggch    oleh

peserta yaitu berupa hasil pindai/scan berwama dsri dokumen asli sebagal berikut:
a,     Fas photo terbaru menggunckan pakalan formal dengan later belckang berwarna

merch;

b.     Ijazah yang digurmkan sant mendrftar sesual formasi yang dilamar;

a.     Transkrip nilai yang digrnakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;

d.    Daftar RIwayat Hidup (DRH) hasil Print out darn SSCN yang telah ditandatangani

oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6000

e,     Surat  Pemyataan  5  poin  yang  telah  ditandatangari  di  atas  materai  6000  oleh

peserta,  yang berisi tentang :
1 )    Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang sudah mempunyai hukum tetap karena meiakukan tindak pidana dengan
pidarm penjara 2(dun) tahun atau lebih;

2)    Tidak pemch diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri  afau
tidak dengan hormat   sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI     atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMNreuMD);

3)    Tidak berkedudukan sebagal cpNSENs atau Anggota TNI/POLRI;
4)    Tidak menjadi anggota/penguns partai politik atau terlibat  politik praktis;

5)    Bersedia  ditempatkan      diseluruh      wilayah  Negara   Kesatunn     Republik

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
f.      Surat Keterangan catatan Kepo]isian (SKCK)  aslj yang masih berlaku.

9.     Surat  keterangan  sehat jasmani  dan rohani  darn  dokter  yang berstatus  PNS  atau
dckter yang bekeria pada unit pelayanan kesehatan.

h,     Surat Keterangan tidck men8konsumsi/menggunahan narkoba, psikotropika,   serta

zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerifitah.

i.      Bukti pengalaman ketja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila

memiliki Masa Kerja).

3.     Unggah  dokurnel]  pada  laman  https://sscn.bkn.go.id  dilakukan  paling  lambat  tanggal

I 5 November 2020

4.    Bagi peserta yang dinyatakan Lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri  Sipil

Rota  Banjar  Tahun  2019,  dapat  mengikuti  pengarahan  kelengkapan  dokumefl  usul

penetapan  NIP  CPNS  secara  virtual     tiadwal  dan  alamat/link  akan  disampaikan
kemudian}



ffi®   LAIN-LAIN
1.    Hanya  peserta  yang  memenuhi  seluruh  persyaratan  administrasi  pemberkasan  yang

dapat  diusulkan  untuk  diproses  penetapan  Nomor  Induk  Kepegawaian  (NIP)  dan
memperoleh  Surat  Kepufusan  tentang  Pengangkatan  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri
Sipil;

2.    Apabila dikemudian hari  diketahui   terdapat keterangan/ data/dokumen     yang   tidak
sesuni/tidak berrar/'tidak  sah, peserta dinyatakan gugur;

3.     Peserta  diharapkan  untuk  waspada  adanya  oknum-oknum  yang  mengatasnamckan
Panitia Seleksi Pengadaan CPNsffejahat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan
dapat  memberikan  bantuan  untuk  diluluskan  dalarn  Seleksi     Penerimaan       Calon
Pegawal  Negeri Sipil Formasi Tahun  2019 Pemerintah  Rota Banjar;

4.     Pelayanan   dan   penjelasan    informasi    terkalt   pelaksanaan   pemberkasan    Seleksi
Pengadran Calon Pegawai Negeri  Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kcta Banjar
dapat melalui telp. (02 5) 743 072 e-mail pansel_¢a_k_g_£_ai2a!Lnj ar 1 23 @,Gmall. com

5.     Selurch tchapan selekgi cpNs tidak dipungut biaya apapun.
6.     Peserta  diharapkan  selalu  memantau  pengumuman  dan  perkembangan  pelcksanaan

penerimaan  CPNS  Pemerintah  Kuta  Banjar  Formasi  Tahun  2019  melalui   lanan
s://sscn.bkn. danht'tps:/foanjarkprQ_ta.go.id

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagalmana
mestinya.

Ditetapkan di
Padatanggal

Banjar
30  0ktober 2020

I.I ROTA BANJAR,



SHRAT pERni¥ATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Agana
Alamat

Dengan ini menyatakar± deHgan sesuflgguhnya, bahwa saya:

1 i  Tidak pemah dipidana deng&n pidana penjara berdasarkan putusan pengadflan yang sudah
mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
2 (dua} tahun atau lebih;

2.  Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak alas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagal Calon PNS atau PNS, 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.  Thdak  berkedudukan  sebagai  calon  PNS,  PNS,  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4®  Tidak menjadi anggota atau penguFus partai politik atau terlit}at politik praktis;

5.  Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara
lain yang ditenfukan oleh Instansi PemeriHtah.

DemikiaH  permyataan  iHi  saya  buat  deng&n  sesungguhnya,   dan  §aya  bersedia  dituntut  di
pengadilan  serta  bersedia  menerima  segala  tindakan  yang  diambil  oleh  Instansi  Pemerifltah,
apab±la di kemudian hard terbukti pe±myataan saya ini tidak heHar.

•.............-..-,..........,....   2020

Yang membuat pemyataan,

(....,,....,.........,.,.,..,.,,..,)


