PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak
SOFIFI

PENGUMUMAN
Nomor : 810/2053/SETDA
Berasal dari

: Gubernur Maluku Utara

Ditujukan Kepada : Para pencari kerja dimana saja berada

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 746 Tahun 2019 tanggal 27
September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019, maka
Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan
CPNS Tahun anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan
sebagai berikut :

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia Usia paling minimal 18 tahun (delapan belas) tahun
dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan dan 0 (nol) hari pada
saat pendaftaran;
2. Tidak pernah tersangkut perkara pidana/narkoba, dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri/ serta
angota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar;
8. Berijazah lulusan Perguran Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
dan atau Program Studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang
tertulis pada ijazah. Surat keterangan lulus/Ijazah sementara tidak
berlaku;
9. Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Instansi dan
1 (satu) jabatan formasi;
10.Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokkan
oleh instansi, harus membuat/melengkapi surat pernyataan yang antara lain
berisi bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan instansi
Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
11.Apabila ada perubahan persyaratan dan informasi penting lainnya, akan
disampaikan di Informasi Penting website Badan Kepegawaian Daerah
http://bkd.malutprov.go.id dan pelamar diharapkan dapat memantau
informasi di website bkd secara berkala.

II. PERSYARATAN KHUSUS
1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal sscasn.bkn.go.id
2. Pembukaan pendaftaran menyesuaikan dimulai Tanggal 11 November
Tahun 2019 (sejak portal pendaftaran sscasn.bkn.go.id dibuka) selama 15
(lima belas) hari dan ditutup pada jam 24.00 WIT;
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dari
Perguruan Tinggi dan atau Program Studi yang Terakreditasi;
4. Bagi peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang berstatus P1/TL dapat
mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan
menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai
CPNS Tahun 2018 akan digunakan nilai terbaik, antara nilai SKD tahun
2018 dengan nilai SKD tahun 2019;
5. Pelamar jabatan formasi dengan kualifikasi pendidikan SLTA/
SMA/sederajat/SMK dikhususkan bagi pelamar yang telah memiliki
pengalaman bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
dengan masa kerja minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan Surat
Keputusan (SK) pengangkatan dan surat pernyataan bermaterai (Rp
6000) dari kepala SKPD (contoh surat pernyataan dapat di download di
http://bkd.malutprov.go.id);
6. Pelamar jabatan formasi dengan kualifikasi pendidikan lulusan SMK
Pertanian/SPMA Pertanian/SPMA/SPP Pertanian/ Sekolah Penyuluh
Pertanian (SPP)/ Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan Sekolah
Perikanan / SMK Perikanan Menengah Kejuruan, dikhususkan bagi
pelamar lulusan Maluku Utara dengan nilai total ijazah minimal 80,00
(nilai akumulasi ujian nasional dan ujian sekolah);
7. Bagi calon pelamar dengan pilihan jabatan Formasi Khusus Lulusan
Terbaik (Cumlaude) adalah lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau
Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A dengan Program Studi yang
terakreditasi A Pada Saat Kelulusan, dengan jabatan formasi Ahli Pertama
Guru Bahasa Indonesia dengan kuota sebanyak 2 (dua) orang;

8. Sedangkan bagi calon pelamar dengan pilihan jabatan Formasi Khusus
Disabilitas Fisik adalah yang masuk dalam kategori Tuna Daksa (gangguan
fisik) dengan jabatan formasi Ahli Pertama Guru Ekonomi dengan kuota
formasi 3 (tiga) orang;
9. Bagi pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum waktu
pelaksanaan SKD dan SKB sama dengan formasi umum (tidak diberi
pendamping dan perpanjangan waktu);
10.Bagi pelamar formasi khusus Disabilitas wajib datang melakukan
verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis
kedisabilatasannya pada panitia Instansi/Rumah Sakit yang ditunjuk;
11. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum
dan Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas, namun tidak melampirkan
dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat
kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar
tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat
menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan;
12.Membuat surat lamaran di ketik dengan komputer bermaterai (Rp. 6000)
dan ditandatangani menggunakan tinta hitam, alamat lamaran ditujukan
kepada Gubernur Maluku Utara, Dalam surat lamaran harus disebutkan
jabatan yang akan dilamar (contoh surat lamaran dapat di download di
Informasi Penting http://bkd.malutprov.go.id);
13.Pelamar wajib mengunggah/mengupload dokumen yang dibutuhkan
sebagai berikut :
a. Hasil scan Asli Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dalam
format JPG/JPEG minimal 180 kb dan maksimal 200 kb;
b. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm.
File Foto dalam format JPG, minimal 180 kb dan maksimal 200 kb;
c. Hasil scan Ijazah Asli, dan tambahan ijazah Profesi dan Dokter, Surat
Tanda Registrasi (STR) khusus bagi pelamar dengan formasi jabatan
Tenaga Kesehatan, dan bagi pelamar jabatan formasi guru yang
memiliki SERDIK (SERDIK bukan Akta IV), di unggah/upload dalam 1 file
dengan format PDF minimal 600 kb dan maksimal 800 kb;
d. Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang
menerangkan jenis kedisabilitasannya bagi pelamar penyandang
Disabilitas, serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan terakhir sebagai
tenaga honorer untuk pengisian formasi kualifikasi pendidikan
SMA/SMK (Seluruhnya di unggah / upload dalam 1 file di dokumen
pendukung lainnya dengan format PDF minimal 600 kb dan maksimal
800 kb);
e. Hasil scan Transkrip Nilai Akhir kumulatif (disusun dalam 1 file format
PDF minimal 400 kb dan maksimal 600 kb);
f. Hasil scan surat lamaran (dalam format file PDF maksimal 300 kb);
g. Dokumen pendukung lainnya. Surat pernyataan bersedia di tempatkan
dimana saja, STR bagi Tenaga Kesehatan, Sertifikat Pendidik bagi
Tenaga Pendidik yang memiliki, Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga
Honorer dan Surat Pernyataan Kepala SKPD, (disusun dalam 1 file
format PDF) minimal 500 dan maksimal 800 kb;

h. Semua dokumen yang di upload tidak diperkenankan menggunakan
scanner Handphone .
i. Apabila setelah selesai melakukan pendaftaran/mengunggah dokumen
pada portal sscasn, pelamar diwajibkan mengisi form data pelamar
pada alamat link: https://bit.ly/32zP8NI
14. Khusus untuk calon pelamar dengan formasi jabatan Tenaga Guru yang
telah memiliki Sertifikat Pendidik yang linier yang dikeluarkan
Kemendikbud, Ristek/Kemenag dan telah dinyatakan memenuhi nilai
passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maka tidak perlu
mengikuti Test SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Hal ini akan dikonfirmasi
kembali oleh Panitia Seleksi CPNS Provinsi Maluku Utara apabila yang
bersangkutan dinyatakan Lulus Test SKD;
15. Peserta yang dinyatakan Lulus (Test SKD dan SKB) wajib melaporkan
diri secara langsung dan tidak dapat diwakilkan ke Sekretariat Panitia
Pangadaan CPNS ASN Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan alamat
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lantai I Kantor Gubernur Maluku
Utara, dan wajib membawa serta tanda bukti pendaftaran online dengan
melampirkan seluruh dokumen persyaratan antara lain :
a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi/SMA/SMK/Sederajat dan Fotocopy sebanyak 2
(dua) rangkap yang disahkan/dilegalisir (tanggal dan nomor) oleh Rektor/
Dekan/Ketua/Direktur/ Kepala Sekolah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/
Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel Fotocopy;
b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap yang
disahkan/dilegalisir (tanggal dan nomor legaisir) oleh Rektor/ Dekan/
Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/
Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan
bukan stempel Fotocopy;
c. Pas photo terbaru warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 8
lembar;
d. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih
berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir (tanggal dan nomor
legalisir) oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
e. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang
ditandatangani di atas materai (Rp. 6000) oleh calon pelamar (contoh
dapat dilihat pada http://bkd.malutprov.go.id);
f. Asli dan Fotocopy legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari
Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2 (dua) rangkap;
g. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari Kepolisian setempat yang masih berlaku sebanyak 2 (dua)
rangkap;
h. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani
dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat sebanyak 2 (dua)
rangkap;
i. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA
(Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah
Sakit Pemerintah setempat sebanyak 2 (dua) rangkap;
j. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 (contoh dapat dilihat pada

http://bkd.malutprov.go.id);
k. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Registrasi (khusus untuk pelamar formasi
Tenaga Kesehatan sebanyak 2 (dua) rangkap;
Catatan :
dokumen persyaratan yang tertera pada poin a s/d k tersebut diatas
dimasukan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi SKD dan SKB.
16. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan
dimasukan dalam map warna merah. Pada bagian depan map tersebut ditulis
NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP
SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP.

III. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019
dapat melakukan pendaftaran
secara online melalui alamat website Portal SSCASN 2019
https://sscasn.bkn.go.id ;
2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan
cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/
instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman
pendaftaran online tersebut;
3. Pelamar diharapakan dapat membaca FAQ terlebih dahulu yang ada pada
portal pendaftar untuk mengetahui jawaban permasalahan, apabila
jawaban permasalahan tidak terdapat di FAQ, maka pelamar dapat
mengakses modul helpdesk SSCASN 2019 dengan membuka alamat
(https://trainingsscn.bkn.go.id/helpdesk/home);
4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (email)
yang masih aktif / berlaku;
5. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon pelamar Seleksi
Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang
tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
6. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun
Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id)
dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi
pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk
daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal
SSCASN;
7. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu)
instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis
formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
8. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan
sistem CAT (Computer Asissted Test);
9. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran

berdasarkan
dokumen
asli
secara
benar
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka
Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut
serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
10. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu
Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan
Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
11. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan
membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS
menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari
Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir Pastikan bahwa Anda mengisi
data tersebut dengan benar;
12. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah
disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
13. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019,
selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa
pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut
dengan baik;
14. Setelah
pelamar
berhasil
daftar,
silahkan
LOGIN
ke
https://sscasn.bkn.go.id, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah
anda daftarkan;
15. Setelah pelamar berhasil login, kemudian pelamar mengunggah foto diri
memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah melakukan
pendaftaran, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
16. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses
pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
17. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh
Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
18. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah
tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan
pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;
19. Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan;
20. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk
ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu
Pendaftaran;
21. Data yang telah diklik Kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
22. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus
seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan;
23. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar
yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS,
dapat mengajukan sanggahan melalui alamat email
bkdmalut.prov@gmail.com paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
hasil seleksi administrasi. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS dapat menerima
alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
24. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat
dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur dan Iwebsite

BKD Provinsi Maluku Utara http://bkd.malutprov.go.id.

IV. PELAKSANAAN UJIAN
1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan
melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dan http://bkd.malutprov.go.id;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti
Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system Computer Asissted
Test (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu
Tanda Peserta Ujian melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
a. KTP asli,
b. Ijazah asli,
c. Transkrip nilai akademik asli, dan d Kartu tanda peserta ujian.
d. Kartu tanda peserta ujian.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut
pada point (4), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs online
https://sscasn.bkn.go.id, http://bkd.malutprov.go.id atau di media cetak;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta
tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT
meliputi:
1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai
passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi
berdasarkan hasil SKD dari BKN secara online melalui
https://sscasn.bkn.go.id/, http://bkd.malutprov.go.id atau di media
cetak;
b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT;
1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan
telah memenuhi nilai ambang batas/Passing Grade Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD);
b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) ;
c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan
CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas
komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;

d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam
bentuk softcopy dan hardcopy.
e) Bagi pelamar/peserta pada jabatan formasi Tenaga Guru yang
memiliki Sertifikat Pendidik dibebaskan dari SKB
2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing – masing
instansi/daerah menjadi tanggungjawab panitia seleksi instansi/
daerah;
b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan
kepada Badan Kepegawaian Negara;
c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
➢ Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
➢ Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana
tersebut pada huruf (d) disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian .
9. Prinsip kelulusan
a. Pengumuman peserta yang din yatakan lulus dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari
BKN ;
b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan
lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan
kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP
oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian
tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
V. KETENTUAN LAIN
1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT
(Computer Assisted Test).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di Laboratorium CAT Kantor
Gubernur Provinsi Maluku Utara Jalan Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi;
3. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak bertanggung jawab atas
pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang
mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta
diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah
penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu
(calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap

tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau
dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila
diketahui
dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena
kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku
dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya
dapat dilihat dalam situs online
https;//www.menpan.go.id;
http://bkn.go.id; http://sscasn.bkn.go.id dan http://bkd.malutprov.go.id
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs
tersebut pada angka 6 (enam) untuk melihat pengumumanpengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan
ujian.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar
dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran,
seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah
Provinsi Maluku Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut
dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS,
menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan
yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke
pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu..
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima
kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat
menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di
bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes
TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat
dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan
segera
diumumkan
melalui
Portal
SSCASN
Tahun
2019
http://sscasn.bkn.go.id dan http://bkd.malutprov.go.id serta melalui
media cetak.
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan
seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dapat
menghubungi;
a. Call Center Nomor 0813-4289-1151 [hanya menerima Telepon] pada
hari Senin s.d Jumat pukul 10.00 - 20.00 WIT;
b. Email : bkdmalut.prov@gmail.com;
c. Helpdesk Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Maluku Utara yang
bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Utara (Lantai 1 Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara) di Sofifi
pada hari Senin s/d Jumat pukul 10.00-15.00 WIT;

VI. JADWAL SELEKSI
NO

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

1

Pengumuman Penerimaan

11 November 2019

2

Pendaftaran Online melalui
https://sscasn.bkn.go.id

11 s/d 25 November
2019 (Pkl. 23.59 WIT)

3

Pengumuman seleksi administrasi

4

Cetak nomor ujian secara online

Januari 2020

5

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT

Februari 2020

6

Pengumuman Hasil Seleksi
Kompetensi (SKD)

Februari 2020

7

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT

Maret 2020

8

Integrasi Nilai SKD dan SKB

Maret 2020

Desember 2019

Pengumuman Kelulusan Akhir Secara
Online
Pemberkasaan bagi peserta yang
10 dinyatakan lulus pada Pengumuman
Kelulusan Akhir
9

KET.

Maret 2020
April 2020

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan
melalui website https://sscasn.bkn.go.id/ dan http://bkd.malutprov.go.id serta
media cetak lokal.

Sofifi, 08 November 2019
A.n Gubernur Maluku Utara
Pj. Sekretaris Daerah
(Selaku Ketua Panitia Pengadaan
CPNS Formasi Tahun 2019)

BAMBANG HERMAWAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

