Teknis Pelaksanaan Daftar Ulang/Pemberkasan:

1.

Kepada peserta yang dinyatakan lulus sejak tanggal ditetapkan pengumuman hasil sanggah
agar segera melakukan daftar ulang/pemberkasan mengisi data dan melengkapi dokumen
melalui login portal akun SSCN BKN masing masing peserta sesuai jadwal Badan
Kepegawaian Negara ( BKN) paling lambat 15 November 2020 melalui website
https://sscn.bkn.go.id. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta :
a.
b.
c.
d.

Pasphoto terbaru pakaian kemeja putih polos dengan latar belakang berwarna merah;
Ijazah Asli;
Transkrip Nilai Asli;
Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani peserta diatas
materai 6000. Untuk kolom yang ditandai (*) meliputi : Nama, Kabupaten/Kota Tempat
Lahir dan Tanggal lahir disalin dengan tulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak;
e. Surat Pernyataan (diunduh pada: website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Provinsi
Banten https://www.bkd.bantenprov.go.id
menu CPNS2019) berisi 6 poin yang
ditandatangani oleh peserta diatas materai 6000, meliputi:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

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;
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);
Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
Bersedia mengabdi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan tidak mengajukan
pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT
PNS;
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter
yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan;
h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat
adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
i. Bukti pengalaman kerja yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki
Masa Kerja);

2. Kepada peserta yang dinyatakan lulus agar teliti dalam melakukan penulisan dan hasil akhir
yang akan di apload dokumen persyaratan Penetapan NIP melalui login portal akun SSCN
BKN peserta https://sscn.bkn.go.id.

