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K26-30/B3020/XI/20.04 Tanggal 20 November 2020 perihal Penyampaian Hasil
Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2019, bersama ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa untuk
menggantikan peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus Seleksi
CPNS maka dapat ditentukan peserta pada urutan selanjutnya sesuai peringkat hasil
integrasi nilai SKD dan SKB untuk mengisi formasi dimaksud.
2. Daftar peserta mengundurkan diri dan peserta pengganti yang dinyatakan LULUS
Seleksi CPNS adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
3. Peserta pengganti yang dinyatakan LULUS Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud
pada angka 2 (dua), wajib melakukan pemberkasan dengan melengkapi dokumen
persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan berikut :
a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen
persyaratan administrasi melalui akun masing-masing peserta pada laman
https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 23 s.d 27 November 2020.
b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang harus diunggah oleh
peserta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
c. Peserta yang tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka
yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS Kementerian
Perindustrian Formasi Tahun 2019.

4. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penyampaian kelengkapan
dokumen administrasi secara elektronik, dapat diunduh pada laman
https://sscn.bkn.go.id.
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat
diusulkan untuk mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh
Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Perindutrian.
6. Ketentuan Lain :
a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi
tanggung jawab peserta sendiri.
b. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan
tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah
adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar
yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan
yang bersangkutan.
d. Setiap peserta agar selalu memantau pengumuman yang terdapat pada portal
resmi: http://rekrutmen.kemenperin.go.id dan media sosial resmi Biro Organisasi
dan SDM Kementerian Perindustrian (instagram: @osdm_kemenperin;
facebook : Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian).
e. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2019 ini
bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN,
Kepala Biro Organisasi dan SDM

Yedi Sabaryadi

2

