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PENGUMUMAN 
 

NOMOR :  810/ 2436 - PPI.1/BKD/2020 
 

TENTANG 
 

HASIL INTEGRASI NILAI SKD – SKB  
KEGIATAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 
 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-
30/B6800/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi 
Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, 
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB) pada Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah hasil integrasi nilai SKD dan 
SKB dengan metode CAT-BKN, oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), yang 
terdapat dalam Lampiran Pengumuman ini, yaitu: 

 

a) Lampiran I : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB pengadaan CPNS 2019. 
 

b) Lampiran II: Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (rincian) Pengadaan CPNS    
                  2019 (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap Peserta) 

 
2. Arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I dan II pengumuman 
adalah sebagai berikut: 

 

a. P adalah Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik 
berdasarkan Permenpan RB No 24 Tahun 2019. 
 

b. L adalah Lulus seleksi CPNS. 
 

c. L-1 adalah Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis 
formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama. 
 

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

e. TL adalah Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi. 
 

f. TH adalah Tidak hadir. 
 

g. TMS adalah Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
oleh instansi. 
 

h. TMS-1 adalah Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu 
tes SKB. 
 

i. APS adalah Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri. 
 

j. SP adalah Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat 
pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan 
dinyatakan linier oleh verifikator instansi.  
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3. Peserta dapat melihat status kelulusannya dengan cara masuk/login ke akun 

SSCN masing-masing dengan memasukkan username (NIK) dan password 
akun yang telah dibuat saat registrasi. 

 
4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dapat memilih untuk melanjutkan 

proses dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada waktu yang 
ditentukan oleh Tim Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan, atau memilih untuk mengundurkan diri. 

 
5. Jika terdapat peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun memilih untuk 

mengundurkan diri, selanjutnya: 
a. Peserta melakukan klik “Tidak, Saya ingin mengundurkan diri”, maka 

akan muncul kolom unggah Surat Pengunduran diri. 
b. Peserta mengunduh/download template surat pengunduran diri yang 

telah disediakan di bawah tombol “Unggah”.  
c. Peserta mengisi, menandatangai surat tersebut, dan memindainya/scan 

ke dalam format .pdf, kemudian mengunggahnya dengan klik “Unggah 
Surat Pengunduran Diri”. 

d. Setelahnya akan muncul kotak peringatan “Setelah Anda menggunggah 
surat pengunduran diri maka status kelulusan Anda dibatalkan dan 
Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin 
untuk mengundurkan diri dari seleksi CPNS?” 

e. Jika telah yakin, klik “Iya”, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri 
dan tidak dapat melakukan perubahan kembali.  

f. Jika masih ragu dapat klik “Tidak”, dan masih dapat mengubah pilihan 
jawaban di dropdown list sebelumnya. 

 
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan sanggahan terhadap 

hasil integrasi, pada tanggal 01 s.d. 03 November 2020. Apabila sampai 
dengan batas waktu tersebut tidak terdapat sanggahan maka hasil integrasi 
SKD-SKB dinyatakan final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
7. Sanggahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh setiap peserta, secara 

online, melalui laman https://sscn.bkn.go.id, tidak melalui tatap muka. 
 
8. Peserta dapat melakukan sanggahan, tetapi tidak dapat memperbaharui atau 

memperbaiki dokumen yang telah diunggah ke SSCN pada masa 
pendaftaran.  

 
9. Tata cara melakukan sanggahan sebagai berikut: 
 

a. Masuk/login ke akun SSCN masing-masing peserta. 
 

b. Memilih kategori permasalahan sanggah, yaitu : 
 

1) Serdik (yang diunggah ke SSCN pada masa pendaftaran), atau 
2) Nilai SKB (dengan metode CAT-BKN). 

 

c. Memasukkan keterangan/alasan sanggah. 
 

d. Unggah/upload bukti untuk memperkuat sanggahan. 

 
10. Tim Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan akan melakukan verifikasi terhadap sanggahan pelamar selama 4 
(empat) hari yaitu tanggal 1 s.d. 4 November 2020 dan akan mengumumkan 
hasilnya melalui pengumuman selanjutnya. 

 

 



 

11. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir setelah pengumuman hasil 
sanggah, berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemberkasan untuk 
penetapan nomor induk pegawai (NIP). 
 

12. Tahapan pemberkasan diawali dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) 
melalui akun SSCN masing-masing peserta, setelah pelaksanaan workshop 
pengisian DRH oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 
13. Mekanisme workshop dan pemberkasan akan diinformasikan selanjutnya 

melalui laman resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan.  

 

14. Peserta wajib untuk selalu memantau secara berkala pengumuman dan 
perkembangan rangkaian tahapan d a l am  Penerimaan CPNS Tahun 2019 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  melalui website 
https://bkd.kalselprov.go.id. 

 

15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi 
tanggung jawab peserta. 

 

16. Keputusan Tim Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2019 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu 
gugat.  

 

17. Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal 
tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Tim 
Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

18. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 tidak dipungut biaya apapun. 
 

 
Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan mendapat 

perhatian sebagaimana mestinya. 

 

Dikeluarkan di Banjarbaru 

pada tanggal  30 Oktober 2020 
 
     a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

    Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
 

   
 
 

   Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT 
           Pembina Utama Muda 
     NIP. 19810430 200312 1 006 

 

 

 


