


 3. Peserta yang dinyatakan lulus 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 Tidak Lulus dan merasa keberatan dengan hasil 
akhir tersebut dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Seleksi melalui 

akun masing-masing peserta melalui portal sscn dengan laman 
https://sscn.bkn.go.id. Mulai tanggal 01 s/d 03 November 2020 pukul 23.59 

WIB. 

 
B.  Tata Cara Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 

1. Peserta  yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta 
menyampaikan kelengkapan dokumen pemberkasan penetapan NIP secara 

elektronik melalui https://sscn.bkn.go.id. pada akun masing-masing peserta; 
  

2. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengunggah File Dokumen 

Pemberkasan Usul Penetapan NIP CPNS melalui https://sscn.bkn.go.id, yang 
terdiri dari:   

a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah 

dengan ketentuan: 

- Pria : mengunakan dasi dan jas 

- Wanita : menggunakan jas wanita/sejenisnya 

b. File Scan Ijazah Pendidikan Asli (Ijazah Penyetaraan Dikti Untuk lulusan 

Luar Negeri) yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran 

maksimal 500 KB,pdf); 

c. File Scan Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS 

(ukuran maksimal 500 KB, pdf); 

d. File Scan Asli Surat Penyataan 5 (lima) Point sesuai dengan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 dan sudah dibubuhi 

materai 6000 serta ditandatangani oleh peserta, (ukuran maksimal 500 KB, 

pdf) yang berisi tentang:  

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

2) 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); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS atau anggota TNI/Polri; 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik 

praktis; 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.  

 

e. File Scan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih 

berlaku pada saat melamar (Ukuran maksimal 500 KB, pdf); 

 

f. File Scan Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang 

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan 

Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah) (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf); 

 

 

 

 

https://sscn.bkn.go.id/
https://sscn.bkn.go.id.pada/
https://sscn.bkn.go.id/


g. File Scan Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan 

Narkoba, Psikotropika, serta Zat – Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan 

Kesehatan Pemerintah (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf); 

 

h. File Scan Asli Bukti Pengalaman Kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja) (Ukuran Maksimal 500 
KB, pdf); 

 
i. File Scan Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di Web SSCN 2019 yang 

digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai 6000 serta 
ditandatangani oleh peserta. (Ukuran maksimal 500 KB, pdf);  

 
3. Waktu Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Unggah Dokumen Mulai Tanggal 

01 November 2020 s.d 15 November 2020 pukul 23.59 WIB. 

 
 

C. Ketentuan Lainnya 
1. Disamping kelengkapan dokumen secara elektronik, peserta WAJIB 

menyampaikan dokumen secara fisik ke Panitia Seleksi Penerimaan CPNS 
Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh Jalan T. Abu Lam U No. 7 

Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh mulai tanggal      
09 November s.d 13 November 2020 pada jam kerja (09.00 Wib s.d 16.00 

Wib) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, waktu menyampaikan 
dokumen sebagaimana akan diumumkan di laman: website BKPSDM 

http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id, serta membawa persyaratan sebagai 
berikut :  

a. Asli Kartu Tanda Peserta Ujian (sudah ditandatangan oleh Panitia Seleksi 
CPNS); 

b. Surat Lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam dan 

ditandatangani asli di atas materai 6000,- ditujukan kepada Wali Kota 
Banda Aceh, format surat lamaran dapat diunduh di laman: 

http://bandaacehkota.go.id dan http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id; 
c. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotocopy Ijazah SD, SMP, 

SMA dan Ijazah serta transkrip nilai yang digunakan untuk melamar formasi 
CPNS (fotocopy tanpa legalisir); 

d. Print Out Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di SSCN 2019 yang sudah 
dibubuhi materai dan ditandatangani oleh peserta;  

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dan Kartu Keluarga (KK) 

(fotocopy tanpa legalisir);  
f. Fotocopy Buku Nikah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 
g. Fotocopy Akte Kelahiran peserta seleksi, dan Akte Kelahiran Suami/Istri dan 

Anak (fotocopy tanpa legalisir); 
h. Fotocopy NPWP; 

i. File Pas Foto terbaru berlatar belakang merah, dengan ukuran minimal 120 

KB, maksimal 200 KB, dalam format jpg (file pas foto dituliskan nama dan 
nomor peserta);  

j. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;  
k. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus 

PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah 
(Rumah Sakit Pemerintah); 

l. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, 
Psikotropika, Precursor, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya yang 

ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah atau 

dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan 
kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, (keperluan : Usul 

Pengangkatan CPNS); 
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m. Asli surat penyataan 5 (lima) point sesuai dengan peraturan BKN No. 14 
Tahun 2018 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pelamar yang 

berisi tentang :  
1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

2) 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); 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS atau anggota TNI/Polri; 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik 

praktis; 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.  

n. Asli Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

dengan biaya sendiri bagi Pelamar Tenaga Guru yang tidak memiliki 
Sertifikat Pendidik yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pelamar 

(Format Surat Pernyataan dapat diunduh di Laman): 
http://bandaacehkota.go.id dan http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id; 

 

o. Asli Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas keluar instansi 
lainnya sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang ditandatangani di atas 

materai 6000 oleh pelamar dan suami/istri (bagi yang telah berkeluarga) 
(format surat penyataan dapat diunduh di laman: 

http://bandaacehkota.go.id dan http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id; 
 

p. Asli Surat Penyataan tidak akan mengajukan perpindahan formasi jabatan 
dari formasi pengangkatan CPNS dan tidak mengajukan pindah tugas dari 

unit kerja penempatan sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 

Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang ditandatangani di atas 

materai 6000 oleh pelamar dan suami/istri (bagi yang telah berkeluarga) 
(format surat penyataan dapat diunduh di laman: 

http://bandaacehkota.go.id dan http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id; 
 

q. Asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditandatangani di atas 

materai 6000 oleh pelamar (khusus bagi yang mengundurkan diri), (format 
surat penyataan dapat diunduh di laman: http://bandaacehkota.go.id dan 

http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id; 
 

 
r. Fotocopy atau screenshot Akreditasi Program Studi minimal dengan nilai B 

yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur; 
 

s. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy bagi Pelamar 

Tenaga Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik; 
 

t. Fotocopy Surat Tanda Register (STR) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 
berwenang bagi pelamar dari Tenaga Kesehatan. 
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2. Bahan Administrasi sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 1 (satu) 

rangkap disusun rapi dan berurutan berdasarkan persyaratan dan 
dimasukkan dalam map kertas dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Warna Biru Bagi Formasi Tenaga Pendidik; 
b. Warna Merah Bagi Formasi Tenaga Kesehatan; 

c. Warna Hijau  Bagi Formasi Tenaga Teknis Lainnya; 
 

3. Bagi Peserta yang tidak dapat mengantar berkas secara langsung dapat 
diwakili oleh pihak lain dengan syarat yang mewakili harus menunjukkan 

surat kuasa dari peserta dan surat kuasa tersebut telah dibubuhi materai 6000 

dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di atas. 
 

4. Pelamar yang tidak melakukan pemberkasan secara elektronik maupun fisik 
pada tanggal yang telah ditetapkan dinyatakan GUGUR sebagai CPNS 

Pemerintah Kota Banda Aceh Formasi Tahun 2019;  
 

5. Kepada Seluruh Peserta CPNS diharapkan dalam mengunggah dokumen 
dilakukan secara teliti, hasil unggah wajib jernih ( tidak kabur), dianjurkan 

menggunakan mesin scanner, tidak menggunakan handphone, karena segala 
kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh peserta terkait pemberkasan 

penetapan NIP Mutlak menjadi tanggung jawab itu sendiri; 
 

6. Bagi Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat 
pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, 

Pemerintah Kota Banda Aceh berhak membatalkan kelulusan serta 
memberhentikan status CPNS/PNS; 

 

7. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota 

Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 hanya dapat dilihat pada laman:  
a. https://sscn.bkn.go.id,  

b. http://bandaacehkota.go.id  
c. http://bkpsdm.bandaacehkota.go.id 

 

8. Para Calon Pelamar disarankan untuk terus memantau portal sebagaimana 
tersebut di atas. Kelalaian Pelamar dalam mengikuti dan atau memahami isi 

pengumuman menjadi tanggung  jawab pelamar.  
 

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan 
dipedomani, terimakasih.  

 
 

 

Banda Aceh, 30 Oktober 2020 
WALI KOTA BANDA ACEH 

 
               DTO 

 
 AMINULLAH USMAN, SE.,Ak.,MM 
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