
 

 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR : B-KP.01.00/10.27.3/BI/X/2020  
  

TENTANG 

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR  

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  

 
 
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim 

Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-

30/B2100/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil 

lntegrasi Nilai SKD - SKB CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 

2019 (terlampir), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Peserta yang dinyatakan lulus (P/L) pada lampiran 1 dan lampiran 2 

melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan 

kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing 

pada laman https://sscn.bkn.go.id selambat-lambatnya tanggal 15 

November 2020; 

2. Kelengkapan berkas yang wajib diunggah pada laman 

https://sscn.bkn.go.id sebagaimana tercantum pada lampiran 3 

pengumuman ini; 

3. Peserta diharapkan teliti dalam mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) 

dan mengunggah kelengkapan berkas pada laman 

https://sscn.bkn.go.id; 

4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus (P/TL) pada lampiran 1 dan 

lampiran 2 dapat melakukan sanggahan terhadap hasil integrasi SKD-

SKB melalui laman https://sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 

(tiga) hari setelah pengumuman di umumkan; 

5. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus, namun tidak melengkapi berkas 

sampai pada tanggal yang telah ditentukan maka pelamar tersebut 

dianggap mengundurkan diri, dan bagi pelamar yang mengundurkan 

diri wajib membuat surat permohonan pengunduran diri yang dapat di 

unduh pada laman https://sscn.bkn.go.id; 

6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang 

dapat di usulkan proses penetapan Nomor lnduk Pegawai (NIP) dan 

memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon 

Pegawai Negeri Sipil; 
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7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari 

setelah adanya pengumuman keputusan hasil akhir, diketahui terdapat 

keterangan yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat 

menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; 

8. Peserta diharapkan untuk terus memantau informasi Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pemuda dan Olahraga Formasi 

Tahun 2019 pada laman https://kemenpora.go.id/pengumuman;  

9. Informasi terkait kelengkapan berkas yang diunggah bagi peserta yang 

dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menghubungi Whatsapp: 

081218522216 (hanya melayani pesan whatsapp pada hari kerja 

pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB); dan 

10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

  

Jakarta, 27 Oktober 2020 

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 

selaku Ketua Panitia Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil, 

 

 

 

 

 

Esa Sukmawijaya, SP, M.Si. 



Lampiran 3 Pengumuman 

Nomor  : B-KP.01.00/10.27.3/BI/X/2020 

Tanggal   : 27 Oktober 2020 

 

 

KELENGKAPAN BERKAS YANG DIUNGGAH  

OLEH PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  

 

1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna 

merah; 

2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan saat melamar; 

3. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dapat di unduh pada laman 

https://sscn.bkn.go.id yang telah ditandatangani dengan bolpoin tinta 

hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000; 

4. Melampirkan surat pernyataan sebagai berikut : 

a) Surat Pernyataan 5 (lima) poin (dapat di unduh pada laman 

https://sscn.bkn.go.id) yang ditandatangani dengan bolpoin tinta 

hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000, yang berisi 

tentang : 

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 

(dua) tahun atau lebih; 

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, 

PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota 

TNI/POLRI; 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat 

politik praktis; 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh 

Pemerintah. 

b) Surat Pernyataan 10 (sepuluh) poin sebagaimana tercantum dalam 

lampiran 4 pengumuman ini yang diketik dan ditandatangani 

dengan bolpoin tinta hitam dan dibubuhi materai 6000;  

kedua surat pernyataan pada huruf (a) dan (b) di scan dalam 1 (satu) 

file. 

5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; 
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6. Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit 

Umum Pemerintah/Daerah; 

7. Asli Surat Keterangan dan hasil laboratorium tidak mengkonsumsi/ 

menggunakan narkoba, psikotropika serta zat-zat adiktif lainnya dari 

Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah; 

8. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (apabila memiliki masa kerja). 

 

Seluruh berkas sebagaimana tersebut di atas wajib diunggah pada laman 

https://sscn.bkn.go.id. 

 

Jakarta, 27 Oktober 2020 

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 

selaku Ketua Panitia Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil, 

 

 

 

 

 

Esa Sukmawijaya, SP, M.Si. 

 

https://sscn.bkn.go.id/

