
 

    

 

 

 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : 810/ /BKPSDMD/2020 831

 

TENTANG 

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019 

 
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5701/X/20.01 

tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tahun 2019,  dengan ini  diumumkan Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2019 sebagai berikut : 
 

1. Hasil Akhir seleksi berdasarkan hasil integrasi antara hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

dengan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Bangka Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Pengumuman ini. 

2. Nama-nama  peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria 

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Tahun 2019 adalah : 

a. Berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB; 

b. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang 

mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit 
penempatan/lokasi formasi yang sama memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD 

Formasi Umum dan berperingkat terbaik; 

c. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang 

mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi 

pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang 
batas/passing grade SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik; 

d. Apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c masih terdapat formasi 

yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan 

Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit 
penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (passing 
grade) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik. 

3. Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana angka 2 tersebut di atas adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Pengumuman ini. 

4. Kepada peserta yang dinyatakan tidak lulus lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 : 

a. Diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan hasil Pengumuman Bupati Bangka 

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 s.d 3 November 2020 pukul 23.59 WIB, lewat dari 

tanggal tersebut tidak bisa lagi memberikan sanggahan; 
b. Prosedur dan tata cara mengajukan sanggahan adalah peserta menyanggah hasil akhir 

seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Formasi Tahun 2019 

dengan cara Login ke Akun SSCN 2019 melalui tautan https://sscndaftar.bkn.go.id/login. 

Peserta harus mengisi alasan menyanggah hasil akhir yang dinyatakan tidak lulus oleh 

Panitia Seleksi; 
c. Tata cara mengajukan sanggah dapat dilihat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan 

Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 yang dapat diunduh pada akun SSCN 2019. 

5. Kepada nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Bangka Formasi Tahun 2019 sebagaimana pada point angka 3 di atas diminta Login 

ke Akun SSCN 2019 untuk : 

a. Segera melengkapi persyaratan dan mengunggah kelengkapan berkas ke SSCN 2019 berupa : 
(1) File Pas Photo terbaru ukuran 3x4 cm (bentuk jpg/jpeg ukuran maks. 200 KB.) 

menggunakan Kemeja warna Putih, Jilbab warna Hitam bagi wanita yang berjilbab 

dengan latar belakang berwarna merah. Latar belakang berwarna merah harus Formal 

bukan asal-asalan seperti handuk/sprei/ gorden/dan lain-lain.  

(2) File Scan Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Khusus Formasi 
Dokter Umum dan Dokter Gigi selain melampirkan Ijazah Sarjana, wajib melampirkan 

juga Ijazah Profesi. Apabila Ijazah Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang 

di Scan Fotocopy Ijazah yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan 

hilang/rusak/tidak jelas dibuat dalam satu file dan diunggah pada kolom yang tersedia 

dalam SSCN 2019 (ukuran maks. 500 KB. pdf).  
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(3) File Scan Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Khusus 

Formasi Dokter Umum dan Dokter Gigi selain melampirkan Transkrip Nilai Sarjana, 

wajib melampirkan juga Transkrip Nilai Profesi. Apabila Transkrip Nilai Aslinya tidak 
ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di Scan Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir 

Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas dibuat dalam satu file dan 

diunggah pada kolom yang tersedia dalam SSCN 2019 (ukuran maks. 500 KB. pdf); 

(4) File Scan Surat Pernyataan 5 Poin Asli dan Surat Pernyataan 10 Tahun Mengabdi Asli 

yang diketik komputer dan sudah dibubuhi bermaterai Rp. 6.000,- serta ditandatangani 

dibuat dalam satu file dan diunggah pada kolom yang tersedia dalam SSCN 2019 
(ukuran maks. 500 KB. pdf). Template Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran III dan IV Pengumuman ini ;  

(5) File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli yang masih berlaku (ukuran 

maks. 500 KB. pdf); 

(6) File Scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani Asli dari dokter yang berstatus 

PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Apabila surat 
keterangannya terpisah dibuat dalam satu file dan diunggah pada kolom yang tersedia 

dalam SSCN 2019 (ukuran maks. 500 KB. pdf); 

(7) File Scan Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya Asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit 

pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga 
setempat yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba (ukuran maks. 500 

KB. pdf); 

(8) File Scan Bukti Surat Keputusan pengalaman kerja / pengangkatan sebagai Karyawan / 

Kontrak Kerja Asli bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja baik di instansi 

pemerintah / BUMN atau swasta (ukuran maks. 500 KB. pdf); 

(9) File Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) terbagi menjadi dua yaitu DRH Perorangan dan 
DRH Riwayat yang Wajib diisi terlebih dahulu di web SSCN 2019 menggunakan huruf 

KAPITAL/BALOK. Setelah diisi kemudian di unduh lalu dicetak. Pada cetakan DRH 

Perorangan terdapat kolom yang ditandai *)  adalah kolom yang harus ditulis tangan 

oleh peserta dengan huruf KAPITAL/BALOK dan menggunakan tinta hitam.  Pada 

DRH Riwayat harus ditandatangani oleh peserta bermaterai Rp. 6.000,-. DRH yang 
telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil 

cetakan DRH Perorangan dan DRH Riwayat discan menjadi satu file lalu 

diunggah dikolom yang sama (ukuran maks. 500 KB. pdf). Tata cara pengisian DRH 

dapat dilihat di Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 yang 

dapat diunduh pada akun SSCN 2019; 

(10) Batas waktu mengunggah file/berkas ke akun SSCN 2019 paling lambat tanggal 10 
November 2020. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai jumlah 

hari menurut  Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pengadaan PNS tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka 

peserta seleksi yang lulus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan mengundurkan 

diri dari seleksi  Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2019. 
 

b. Bagi peserta yang dinyatakan lulus hendak mengundurkan diri maka wajib memberitahukan 

pengunduran dirinya melalui Akun SSCN 2019 dengan cara memilih kotak “Tidak, saya 
ingin mengundurkan diri”. Tata cara pengisian pengunduran diri dapat dilihat di Buku 

Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 yang dapat diunduh pada akun 

SSCN 2019;  
  

6. Tutorial Pemberkasan melalui SSCN 2019 dapat dilihat pada link. 

https://youtu.be/joGWM84A7xo  

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab pihak 

yang bersangkutan. 
                                                     

                                                                                   Sungailiat,  Oktober 2020 29
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    MULKAN, SH., MH.  


