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PENGUMUMAN 
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HASIL AKHIR  

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

TAHUN 2018 

 
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi 

Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor: K26-30/B4027/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 

perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) – Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) CPNS Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018, disampaikan hal-hal sebagai 

berikut : 

 

I. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir dan dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018 adalah yang namanya tertera 

dalam lampiran 1 pengumuman ini dengan keterangan P1/L, P2/L dan P2/L-1. 

Terlampir disampaikan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, 

Maksud dari kode pada kolom lampiran I dan hasil integrasi nilai SKD dan SKB adalah: 

1. Kode “P1/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018; 

2. Kode “P2/L” adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan 

peringkat terbaik berdasarkan Permenpan No 61 Tahun 2018; 

3. Kode “P2/L-1” adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis 

formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama; 

4. Kode “P1/TL” atau “P2/TL” adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam 

formasi; 

5. Kode “P1/TMS” atau “P2/TMS” adalah peserta yang tidak memenuhi syarat. 

II. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka I 

tidak melengkapi berkas pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka peserta yang 

bersangkutan dinyatakan gugur/mengundurkan diri dan formasi jabatannya akan diisi/diganti 

oleh peserta pengganti/cadangan dengan urutan peringkat nilai tertinggi berikutnya pada setiap 

formasi jabatan yang bersangkutan. 

III. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir wajib melakukan pemberkasan akhir/verifikasi 

dokumen pada: 

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Januari 2019 

Waktu   : 08.00 sd 14.00 

Tempat  : Ruang Rapat Serbaguna, BSN 

                                     Gedung BPPT I, Jln. MH. Thamrin No. 8 Lantai 13 

                                     Jakarta Pusat 

IV. Pada saat pemberkasan, peserta wajib membawa kelengkapan dokumen sebagai berikut : 

1) Fotocopy KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); 

2) Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sejak SD, 

SMP, SMA sampai dengan Sarjana/Pasca Sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

sebanyak 3 (tiga) rangkap (menunjukkan aslinya); 

3) Daftar riwayat hidup ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta hitam yang 

ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai sesuai lampiran 2 (print out lampiran 

menggunakan kertas F4); 

4) Fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang telah 

memiliki pengalaman kerja; 

5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang masih berlaku; 

6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter 

yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; 
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7) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, 

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; 

8) Surat lamaran yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani diatas 

materai Rp 6000,- ditujukan kepada Kepala BSN c.q. Panitia Pengadaan CPNS BSN 

Tahun 2018; dan 

9) Pas foto berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat lembar) 

dan 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat lembar) 

 

Dokumen disusun dalam stopmap warna biru dengan menuliskan Nama dan Jabatan  

V.   Lain-lain 

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh dokumen pada angka IV dan melakukan 

pemberkasan sesuai waktu yang telah ditentukan, akan diusulkan untuk proses penetapan 

Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang 

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. 

2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya 

pengumuman hasil akhir diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, 

Panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. 

3. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia 

mengabdi pada BSN dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun, 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS (bagi peserta yang belum 

mengumpulkan surat pernyataan pada saat SKB Wawancara, disediakan formulir oleh 

panitia untuk ditandatangani pada saat pemberkasan). 

4. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS, yang 

bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS  

5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat 

persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan 

sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode 

berikutnya. 

6. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan 

kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan 

kepada pelamar. Keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk 

apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi 

CPNS Badan Standardisasi Nasional. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum 

yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. 

7. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat 

dikembalikan. 

8. Pengumuman mengenai formasi yang kosong/tidak terisi karena adanya peserta yang 

gugur/mengundurkan diri dapat dilihat pada situs Badan Standardisasi Nasional 

(www.bsn.go.id) dan media sosial BSN pada hari Selasa, 22 Januari 2019 (apabila 

diperlukan pengganti/cadangan). 

9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab 

peserta. 

10. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS BSN Tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

  Jakarta, 4 Januari 2019 

 

 SEKRETARIS UTAMA SELAKU  

 KETUA PANITIA PENGADAAN CPNS BSN  

 TAHUN 2018, 

 

          ttd.    

 

     PUJI WINARNI 
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