PENGUMUMAN
Nomor : 7258/2/KPG.01.00/X/2020

TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4025/X/20.01 tanggal 27
Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Perpustakaan Nasional RI
Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran
2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor K26-30/B4025/X/20.01 (terlampir) yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf
“P/L” dan kode “P/L-1”;
B. Peserta pada kolom keterangan terdapat kode “P/TL” berarti TIDAK LULUS karena tidak masuk
peringkat dalam formasi;
C. Peserta pada kolom keterangan terdapat kode “P/TH” berarti tidak hadir mengikuti tes SKB dan
dinyatakan tidak lulus seleksi akhir;
D. Peserta pada kolom keterangan terdapat kode “TMS” berarti peserta tersebut gugur
dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
E. Peserta yang dinyatakan LULUS adalah peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai
formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
F. Bagi peserta yang tidak LULUS dapat mengajukan sanggahan melalui akun peserta masing-

masing pada portal https://sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 – 3 November 2020;
G. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan
atau mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing pada
portal https://sscn.bkn.go.id. mulai tanggal 6 – 15 November 2020;
H. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf G berupa:
1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah asli;
3. Trankrip Nilai asli;
4. Surat Pernyataan 5 Point dan Surat Pernyataan 7 Point (contoh terlampir);
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang
bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat zat
adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

8. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki
Masa Kerja);
9. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan bermaterai;
I.

Selain mengunggah dokumen

pada portal https://sscn.bkn.go.id, peserta juga

wajib

mengirimkan dokumen ke alamat email subbag.p3.kepegawaian@gmail.com ditambah Kartu
Keluarga dan Ijazah dari SD s.d. SMA (bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan D-III/S-1) dan
ijazah SD s.d. S-1 (bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan S-2);
J. Peserta yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta
memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
adalah peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi;
K. Apabila dalam jangka waktu tanggal 6 – 15 November 2020 tersebut peserta tidak melengkapi
data dan dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI;
L. Apabila peserta seleksi yang dinyatakan LULUS mengundurkan diri, maka wajib mengunggah
surat

pengunduran

diri

setelah

ditandatangani

(format

terlampir)

pada

portal

https://sscn.bkn.go.id;
M. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman
kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak
benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta;
N. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang
dilarang

dalam

peraturan

perundang-undangan

terkait

pelaksanaan

seleksi

CPNS

Perpustakaan Nasional, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka
akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
O. Peserta

wajib

untuk

selalu

memantau

pengumuman

yang

terdapat

dalam

portal

cpns.perpusnas.go.id, kelalaian dan keterlambatan peserta dalam membaca dan memahami
pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sediri;
P. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat
dikembalikan;
Q. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, dan harap menjadi maklum.
Jakarta, 30 Oktober 2020
Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Pelaksana
Seleksi CPNS Tahun 2019,

Woro Titi Haryanti

