
 

 

PENGUMUMAN 

Nomor : 3960/KP 00 02/SET/X/2020 

TENTANG 

HASIL  AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

FORMASI TAHUN 2019 

 

1. Berdasar Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi 

Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K-26/30/B4028/X/20/01 tanggal 27 Oktober 2020 

perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

Tahun 2019, bahwa peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran 

Surat Kepala Badan Kepegawaian (Terlampir); 

2. Perlu disampaikan keterangan dalam kode pada lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 

1 (satu) di atas sebagai berikut: 

- P/L : Peserta Lulus Seleksi CPNS 

- P/L-1 : Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis 

formasi dalam 

- P/TL : Peserta Tidak Lulus Seleksi CPNS 

- P/TH : Peserta Tidak Hadir 

 

3. Peserta yang dinyatakan dengan keterangan “P/L” atau “P/L-1” adalah peserta yang 

memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi 

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh 

Panitia Seleksi Nasional; 

4. Bagi peserta yang dinyatakan dengan keterangan “P/L” atau “P/L-1” dan ingin melanjutkan 

ke tahap pemberkasan wajib melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) di laman 

https://sscndaftar.bkn.go.id/login ; 

5. Bagi peserta yang dinyatakan dengan keterangan “P/L” atau “P/L-1” dan ingin 

mengundurkan diri, wajib melakukan pengisian surat pengunduran diri di laman 

https://sscndaftar.bkn.go.id/login ; 
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6. Bagi peserta yang dinyatakan dengan keterangan “P/TL” dapat mengajukan sanggahan dari 

hasil pengumuman tidak lulusnya peserta di laman https://sscndaftar.bkn.go.id/login ; 

7. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (angka 4), Surat Pengunduran Diri (angka 5) dan 

pengajuan sanggah (angka 6) terlampir; 

8. Dokumen kelengkapan usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta di laman 

SSCN yaitu: 

a. Pas Photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. 

b. Scan Ijazah Asli. 

c. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh ybs dan 

bermaterai 6000. 

d. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh ybs dan bermaterai 6000. (format 

terlampir) 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku atau terbaru. 

f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter 

yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. 

g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika serta zat-zat 

aditif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah. 

h. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki 

masa kerja). 

9. Pengisian DRH serta penyampaian berkas dokumen kelengkapan usul disampaikan melalui 

akun masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id selambat-lambatnya pada 

tanggal 15 November 2020; 

10. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan peserta tidak melengkapi data dan dokumen, 

maka peserta tidak dapat diajukan penetapan NIP sebagai CPNS atau dinyatakan GUGUR; 

11. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang 

dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka 

akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; 

12. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman 

https://www.bapeten.go.id/ dan media channel BAPETEN, kelalaian peserta dalam membaca 

dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; 
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13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir 2019 dapat dilihat: 

a. Di laman website : https://www.bapeten.go.id/ 

b. Email : kepegawaian@bapeten.go.id 

c. Sosial Media : 

- Twitter  : @BAPETEN dan@bapetenRI 

- Facebook  : @bapeten 

- Instagram : @bapeten 

14. Keputusan Panitia Seleksi bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Jakarta, 30 Oktober 2020 

Ketua Tim Pengadaan CPNS 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2019 

 

 

 

 

Indra Gunawan 
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