PENGUMUMAN
KP.01.02/1/3266/2020
TENTANG
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN
LULUS DALAM SELEKSI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/4210/2020 tentang Hasil Akhir Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan
bahwa:
1.

Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 wajib
melakukan

pemberkasan

melalui

akun

masing-masing

peserta

pada

laman

https://sscn.bkn.go.id/ mulai tanggal 6 s.d. 15 November 2020. Apabila peserta yang
dinyatakan lulus namun ingin mengundurkan diri maka dapat menyampaikan pengunduran diri
melalui akun masing-masing peserta melalui laman https://sscn.bkn.go.id/ dengan
mengunggah surat pernyataan pengunduran diri.
2.

Pemberkasan pada laman https://sscn.bkn.go.id/ tersebut dilakukan dengan mengisi Daftar
Riwayat Hidup (DRH). Petunjuk pengisian DRH pada laman https://sscn.bkn.go.id/ dapat
diunduh pada lampiran pengumuman ini.

3.

Hasil pengisian DRH pada laman https://sscn.bkn.go.id/ yang telah dicetak terdapat kolom
yang ditandai *) adalah kolom yang harus ditulis tangan dengan huruf kapital (balok) dan
menggunakan tinta hitam oleh peserta yang bersangkutan, untuk selanjutnya DRH tersebut
ditandatangani di atas meterai Rp6.000 pada kolom tanda tangan.

4.

Peserta wajib mengunggah dokumen berupa:
a. Pasfoto terbaru mengenakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
b. Ijazah asli;
Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan asli penyetaraan ijazah
dan transkrip nilai dari instansi berwenang kemudian digabung menjadi 1 file dengan
ijazah.
c. Transkrip nilai asli;
d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah dicetak dan ditandatangani oleh
peserta bermeterai Rp. 6.000;
e. Surat Pernyataan 5 poin (diunduh pada laman SSCN) dan Surat Pernyataan Pengabdian
(diunduh pada laman https://cpns.kemkes.go.id) yang keduanya telah dibubuhi meterai
Rp6.000 serta ditandatangani kemudian digabung menjadi 1 file;

f.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sampai dengan 1
Januari 2021;

g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang terbaru dan masih berlaku dari dokter
yang berstatus PNS atau dokter pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (pemeriksaan
kesehatan pada bulan November 2020).
h. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor,
dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang masih berlaku dan ditandatangani oleh dokter dari
unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada
badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
i.

Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila
memiliki masa kerja)

Pengunggahan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan pengunggahan yang terdapat
dalam https://sscn.bkn.go.id/.
5.

Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai
CPNS Kementerian Kesehatan, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia,
formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang
tertinggi berikutnya dan akan diumumkan melalui laman https://cpns.kemkes.go.id;

6.

Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang
ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan
seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan
administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS dan formasinya dapat digantikan oleh peserta
ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi;

7.

Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help
Desk Kementerian Kesehatan di laman https://cpns.kemkes.go.id/;

8.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab
peserta.
Jakarta, 2 November 2020
Plt. Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Sekretaris Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

Ttd

INDA TORISIA HATANG

