
 
 
 

   

 

BUPATI MAJALENGKA   
   

 

                                               PENGUMUMAN 

                                            Nomor :  871/             /BKPSDM 

TENTANG 

HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 
Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 

selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 nomor                            

K26-30/B6116/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-

SKB CPNS Pemerintah Kab. Majalengka tahun 2019 (Lampiran I, dapat diunduh pada tautan 

https://tinyurl.com/HasilAkhirCPNSMjl2019), bersama ini kami sampaikan hal-hal                           

sebagai berikut:   

1.  Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran I pengumuman ini 

adalah:   

a.  Kode P  :  Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik 
berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 

b. Kode L : Lulus seleksi CPNS 
c. Kode L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi 

dalam jabatan/pendidikan yang sama 
d. Kode L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi 

dalam jabatan/pendidikan yang sama 
e. Kode TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi 
f. Kode TH : Tidak hadir 
g. Kode TMS :  Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

instansi 
h. Kode TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB 
i. Kode APS : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri 
j. Kode SP :  Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik 

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

2. Informasi bagi peserta yang dinyatakan LULUS maupun TIDAK LULUS dapat diakses 

melalui akun SSCN masing-masing peserta dengan cara login melalui tautan  

https://sscndaftar.bkn.go.id/login dengan mengisikan username (NIK) dan password 

akun yang telah dibuat saat registrasi. 

a. PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI 

Setelah login ke akun SSCN, peserta yang tidak lulus seleksi dapat melakukan 

sanggahan atas keputusan hasil akhir seleksi yang terdapat pada lampiran I 

pengumuman ini, dengan mengklik tombol AJUKAN SANGGAH. Masa sanggah 

berlaku selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 1 November 2020 s/d 3 November 2020 

pukul 23.59 WIB. Setelah batas akhir masa sanggah, tombol AJUKAN SANGGAH akan 

otomatis hilang, sehingga peserta tidak dapat mengajukan sanggah. ( Panduan atau 

tata cara pengajuan sanggah dapat di download pada tautan 

https://tinyurl.com/HasilAkhirCPNSMjl2019 ). 
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b. PESERTA LULUS SELEKSI 

Setelah login ke akun SSCN, peserta yang lulus dapat memilih 2 (dua) pilihan : 

1. Melanjutkan pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) dan pemberkasan CPNS 

Panduan atau tata cara pengunduran diri dapat diunduh pada tautan 

https://tinyurl.com/HasilAkhirCPNSMjl2019 dan video tutorial nya dapat dilihat 

pada tautan https://youtu.be/joGWM84A7xo 

Dokumen yang harus dipersiapkan dalam mengisi DRH; 

a. Pas photo terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah; 

b. KTP/KTP Sementara untuk mengisi NIK; 

c. Data keluarga (orang tua, anak, isteri/suami dan mertua) 

b. Ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS,                             

dan Ijazah jenjang pendidikan dibawahnya s/d tingkat sekolah dasar; 

c. Transkip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS; 

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masih berlaku dari Polres setempat  

dengan keterangan peruntukan persyaratan CPNS; 

e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari dokter yang berstatus PNS 

atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;  

f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, 

serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; 

g. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(apabila memiliki masa kerja); 

2. Mengundurkan diri 

Peserta yang mengundurkan diri dapat mengunggah scan surat pengunduran diri 

diri asli bermaterai dan ditandatangani sesuai template format yang sudah 

disediakan. (file surat pengunduran diri harus di scan bukan dari hasil photo HP). 

Peserta yang sudah mengunggah surat pengunduran diri dan sudah memilih 

konfirmasi yakin atas pengunduran dirinya, dinyatakan mengundurkan diri dan 

tidak dapat melakukan perubahan kembali. 

Panduan atau tata cara pengunduran diri dapat diunduh pada tautan 

https://tinyurl.com/HasilAkhirCPNSMjl2019 dan video tutorial nya dapat dilihat 

pada tautan  https://youtu.be/joGWM84A7xo 

3. Apabila peserta yang dinyatakan lulus sudah melakukan pengisian DRH, maka dapat 

dilanjutkan dengan mengunggah dokumen pemberkasan CPNS sesuai ketentuan yaitu : 

a. File scan Ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran 

maksimal 500 kb, pdf); 

b. File scan Transkip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran 

maksimal 500 kb, pdf); 

c. File scan Surat pernyataan 5 poin bermaterai asli yang sudah ditandatangani peserta 

SSCN (ukuran maksimal 500 kb, pdf), surat pernyataan tersebut terdapat pada    

lampiran II, dapat diunduh pada tautan https://tinyurl.com/HasilAkhirCPNSMjl2019, 

khusus bagi pelamar formasi disabilitas ditambah Surat Keterangan Disabilitas dari 

Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan derajat 

disabilitasnya, sehingga 2 file digabung menjadi 1 file; 

d. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku dari 

Polres setempat (ukuran maksimal 500 kb, pdf); 

e. File scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari Dokter yang berstatus 

PNS, apabila surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dibuat 

terpisah, keduanya digabung dalam 1 file (ukuran maksimal 500 kb, pdf); 

f. File scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, 

serta zat-zat adiktif lainnya asli dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (ukuran 

maksimal 500 kb, pdf); 
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g. File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(apabila memiliki masa kerja) (ukuran maksimal 500 kb, pdf); 

h. File scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) asli yang diunduh dari web sscn 2019 dan sudah 

ditandatangani oleh Peserta SSCN dan bermaterai (ukuran maksimal 500 kb, pdf); 

4. Pengisian DRH dan pengunggahan dokumen pemberkasan CPNS dapat dilakukan oleh 

peserta yang lulus seleksi mulai tanggal 6 November 2020 s/d tanggal                                                 

15 November 2020; 

5.  Hanya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang diusulkan dan diproses 

penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang 

Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; 

6. Apabila sampai batas akhir tanggal pemberkasan CPNS peserta yang lulus tidak 

melakukan pengunggahan dokumen pemberkasan CPNS atau tidak melengkapi berkas 

yang kurang/harus dilengkapi, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/ 

MENGUNDURKAN DIRI; 

7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi di kemudian hari setelah adanya 

pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak 

benar, Panitia Seleksi dapat mengugurkan kelulusan yang bersangkutan; 

8. Peserta yang dinyatakan GUGUR dan tidak membuat Surat Pernyataan Mengundurkan 

Diri, dan/atau yang sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, 

kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu; 

9. Sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, bagi peserta yang lulus seleksi dan sudah 

diangkat menjadi CPNS tidak boleh mengajukan pindah dengan alasan apapun paling 

singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dalam hal yang bersangkutan 

tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri; 

9. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten 

Majalengka Tahun Formasi Tahun 2019 dapat dilihat pada website 

https://majalengkakab.go.id serta di media sosial resmi BKPSDM Kabupaten 

Majalengka; 

10. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Majalengka Formasi Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA. 

11. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Majalengka Formasi Tahun 2019, bersifat FINAL dan tidak dapat diganggu 

gugat; 

12. Jika ada perubahan ketentuan terkait persyaratan dari BKN akan diinformasikan lebih 

lanjut pada website https://majalengkakab.go.id serta di media sosial resmi BKPSDM 

Kabupaten Majalengka. 

 

      Majalengka,      Oktober 2020 

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

 

DR. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. 
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