
P A N S E L D A 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 
JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08112092020 SOREANG 40911 

email: seleksicpns@bandungkab.go.id 

 

PENGUMUMAN  

NOMOR: 811.1/308/Panselda CPNS/2020     
 

tentang 
 

INFORMASI HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  

FORMASI TAHUN 2019  
 
 
 

Memperhatikan surat Bupati Bandung nomor: 813/2734/BKPSDM tanggal 28 Oktober 2020 

tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2019 dan berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian 

Negara nomor: D 26-30/V 207-9/99 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Usul Penetapan NIP CPNS 

Tahun 2019 Secara Elektronik dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K26-

30/B6108/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB 

CPNS Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS dan ingin melakukan sanggahan terhadap hasil 

akhir seleksi dapat mengajukan melalui laman: https://sscn.bkn.go.id dengan cara login melalui 

akun SSCN masing-masing peserta melalui tautan https://sscndaftar.bkn.go.id/login dengan 

menyebutkan keterangan/alasan sanggahnya dan/atau disertai dengan bukti pendukung yang 

diunggah ke dalam akun SSCN peserta yang bersangkutan dengan format file .pdf dan besaran 

file maksimal 500 kb dalam batas waktu selama 3 (tiga) hari, dimulai sejak tanggal                                          

1 sampai dengan 3 November 2020. Sanggah hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh 

setiap pelamar. Jenis sanggahan berupa: sertifikat pendidik, nilai SKB CAT dan lainnya. 

Pedoman pengajuan sanggah dapat dilihat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah 

Hasil SKB SSCN 2019 sebagaimana terlampir pada link/tautan laman resmi 

https://bkpsdm.bandungkab.go.id .   

2. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS pada seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung Formasi Tahun 2019, agar segera melakukan pemberkasan secara elektronik/digital 

dan wajib mengaktifkan nomor handphone maupun alamat email yang telah tercatat sejak 

pendaftaran seleksi CPNS pada akun SSCN yang bersangkutan. Nomor handphone maupun 

alamat email dimaksud sangat dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah untuk keperluan verifikasi 

pemberkasan dan tidak untuk dipergunakan kepentingan lainnya.  

3. Peserta diwajibkan untuk melakukan pemberkasan secara elektronik/digital tanpa kecuali                       

paling lambat tanggal 15 November 2020. 

4. Ketentuan pemberkasan secara elektronik/digital adalah sebagai berikut:  

1) Dokumen/berkas diunggah secara elektronik/digital melalui laman SSCN: 

https://sscn.bkn.go.id paling lambat tanggal 15 November 2020. 

2) Dokumen/berkas yang diunggah secara elektronik adalah file dari dokumen ASLI dan file 

berwarna bukan hitam putih. 

3) Tata cara mengunggah dokumen/berkas dapat dibaca oleh peserta yang bersangkutan 

pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 sebagaimana 

terlampir pada link/tautan laman resmi https://bkpsdm.bandungkab.go.id.  

mailto:seleksicpns@bandungkab.go.id
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https://bkpsdm.bandungkab.go.id/
https://sscn.bkn.go.id/
https://bkpsdm.bandungkab.go.id/


2 
 

4) Setiap peserta wajib melakukan pemindaian/scanning serta mengunggah dokumen/berkas 

dengan penuh keseriusan, ketelitian, dan kehati-hatian. Peserta juga wajib mengunggah 

seluruh dokumen/berkas sesuai kolom dokumen yang tercantum pada SSCN melalui 

fitur/menu UNGGAH serta setiap jenis dokumen/berkasnya harus sesuai kolom                         

masing-masing (tidak tertukar satu sama lain). Jika ada salah satu dokumen/berkas yang 

tidak memenuhi ketentuan atau buram/tidak jelas/error karena ukuran file terlalu besar, 

diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya (misal: kolom DRH tapi diisi oleh 

unggahan transkrip nilai, kolom ijazah tapi diisi oleh unggahan SKCK) dan lain sebagainya 

maka peserta akan diminta memperbaiki kembali dalam jangka waktu yang singkat, dimana 

Panitia Seleksi Daerah yang akan mengunggah kembali dokumen/berkas dimaksud. 

Dengan demikian, untuk mempercepat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai, setiap 

peserta yang LULUS dimohon agar dapat memeriksa kembali dokumen/berkas yang telah 

diunggah melalui fitur/menu LIHAT pada masing-masing kolom dokumen sebelum                        

meng-klik tombol fitur/menu AKHIRI PROSES PENGISIAN DRH.  

5) Dokumen/berkas yang diunggah terdiri dari:  

a) Scan pas foto terbaru ukuran 3x4, pakaian formal, latar belakang merah (keterangan: 

format file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 200 kb). Pas foto wajib menggunakan 

pakaian formal, bukan kaos, dan dilakukan di tempat khusus seperti studio foto karena 

akan menjadi database SSCN dan aplikasi kepegawaian pusat. Catatan: mohon 

abaikan poin a ini jika tidak muncul menu UNGGAH pas foto pada SSCN; 

b) Scan ijazah ASLI yang digunakan untuk melamar seleksi CPNS (keterangan: format 

file .pdf, ukuran file maksimal 500 kb); 

c) Scan transkrip nilai ASLI yang digunakan untuk melamar seleksi CPNS (keterangan: 

format file .pdf, besar file maksimal 500 kb. Jangan ada bagian yang terpotong 

melainkan harus utuh, jika ada 2 (dua) halaman mohon dijadikan sebagai 1 (satu) file 

.pdf saat diunggah); 

d) Scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI yang telah diketik secara utuh dan dibubuhi 

materai Rp 6.000,- serta ditandatangani di atas materai (keterangan: format file .pdf, 

format surat diunduh pada SSCN atau sebagaimana lampiran yang akan diunggah 

pada laman resmi BKPSDM); 

e) Scan Surat Pernyataan Tidak Pindah 10 (sepuluh) tahun ASLI sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 

Distribusi II tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan 

Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang telah diketik secara 

utuh dan dibubuhi materai Rp 6.000,- serta ditandatangani di atas materai. Keterangan: 

format file .pdf dan format surat dapat diunduh pada laman resmi BKPSDM; 

f) Poin d dan e, yaitu scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI dan Surat Pernyataan Tidak 

Pindah 10 (sepuluh) tahun ASLI digabung menjadi 1 (satu) file .pdf dan ukuran 

maksimal file adalah 500 kb; 

g) Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ASLI (keterangan: format .pdf, ukuran file 

maksimal 500 kb); 

h) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani ASLI dari dokter yang berstatus 

PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat 

Keterangan dimaksud harus memuat kalimat: “Sehat Jasmani dan Rohani”. Apabila 

surat keterangan hanya menyebutkan Sehat saja maka harus dilengkapi dengan 

Surat Keterangan Sehat Rohani (Jiwa) dari unit psikiatri atau yang menyelenggarakan 

pemeriksaan kesehatan jiwa. Format file .pdf dan ukuran file maksimal 500 kb. 

Apabila surat keterangan sehat terpisah antara sehat jasmani dan sehat rohani, maka 

dijadikan sebagai 1 (satu) file dengan format .pdf dan ukuran maksidmal 500 kb; 
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i) Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif lainnya ASLI yang ditandatangani 

oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang 

dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba 

dimaksud. Format file .pdf dan ukuran file maksimal 500 kb; 

j) Scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(hanya bagi peserta yang memiliki, tidak wajib). Format file .pdf dan ukuran file 

maksimal 500 kb; 

k) Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dengan huruf kapital/balok, tinta 

hitam, bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dalam format .pdf, ukuran file 

maksimal 500 kb. Keterangan: tata cara pengisian Daftar Riwayat Hidup dapat dibaca 

pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 

sebagaimana link/tautan terlampir pada laman website resmi  

https://bkpsdm.bandungkab.go.id . Setelah DRH diisi melalui SSCN, peserta harus 

mengunduhnya kemudian melakukan pencetakan (print out), diisi pada bagian 

bertanda bintang sesuai petunjuk, dibubuhi materai Rp 6.000,- dan ditandatangani lalu 

diunggah pada SSCN. Pastikan seluruh petunjuk telah dilaksanakan, jika ada salah 

satu yang tidak dipenuhi maka dokumen/berkas dinyatakan tidak lengkap. Misal: lupa 

membubuhi dengan materai Rp 6.000,- atau lupa menandatangani. Nomor Induk 

Kepegawaian yang dimaksud pada format DRH di SSCN adalah Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).  

   

5. Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan: 

a. bermaksud mengundurkan diri maka yang bersangkutan wajib melampirkan surat 

pengunduran diri  dengan format pengunduran diri sebagaimana terlampir pada link/tautan 

laman website https://bkpsdm.bandungkab.go.id.  

b. tidak melaksanakan pemberkasan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau meninggal 

dunia maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri atau meninggal dunia. 

6. Data hasil Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan hasil akhir atau integrasi 

nilai SKD dan SKB secara lengkap dapat diunduh melalui laman: 

https://bkpsdm.bandungkab.go.id. 

7. Pengolahan nilai hasil seleksi baik SKD, SKB hingga hasil akhir atau integrasi SKD SKB 

sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). 

8. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai CPNS Tahun 2019 ditetapkan terhitung 

mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaikan usul penetapan NIP kepada 

Kepala Badan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk Instansi Daerah.  

 

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
 

Soreang, 28 Oktober 2020 
 

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH 

PENERIMAAN CPNS FORMASI TAHUN 2019 

 
         ttd 
 

  
       H. WAWAN A. RIDWAN, S.STP., M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP 19750601 199602 1 001 
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