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TENTANG
HASIL SELEKSI ADMII{ISTRASI
pEIycADAAIt CAI.ON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CpilS)
DI LINGKT'I{GAil PEMERII{TAH I(ABT'PATEN III'LU ST'ITGAI UTARA
TAHTII{ AilGGARAIT 2019
Berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi,

baik verifikasi online

verifikasi berkas yang diantar oleh peserta pada seleksi administrasi CPNS

di

maupun

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut

l.

Peserta seleksi pengadaan CPNS

di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun

anggaran

2019, yang nomor registrasi dan namanya tercantun dalam lampiran ini, dinyatakan Lulus
Seleksi Administrasi;

2-

Bagi peserta yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman

ini dinyatakan Tidak Lulus seleksi Administrasi / Tidak Memenuhi syarat,

keterangan

alasan Tidak Memenuli syarat (TMs) dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman
hrr

3.

sascn.bkn

o.t

Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi berhak melakukan sanggahan
terhadap hasil seleksi administrasi selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal

4.

l8 s.d. 20 Desember

20191

Adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan melalui laman
h

lls scn.bkn o.l

dan t'idak diperbolehkan memperbarui atau memperbaiki dol:umen

yang telah diunegah;

5.

Panitia seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Hulu Smgai Utara tahun 2019 akan
memverifikasi sanggahan yang masuk mulai l8 s.d. 27 Desember 2019;

6.

Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahap sela4iutnya yaitu
Sefeksi Kompetensi Dasar

7.

(sKD) dengan menggun

akan

(hmputer Assi,trc(t rest (cAT);

Kartu Tanda Peserta Ujian dapat dicetak oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
melalui laman
s:t/sscasn bkn o. id sebelum pelaksanaan SKD dan wajib dibawa untuk
diserahkan kepada panitia pada saat akan mengik-uti ujian SI(D;

8. waktu

pelaksanaan dan ketentuan seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan
kemudian melalui laman http. blr p.hulusunsai utarakab. go. id
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9.

Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjarjikan
kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan hndakan penipuan dan diluar
tanggung jawab panitia;

10.

Kelalaian pesena dalam membaca dan mernahami pengumuman menjadi tangung jawab
peserta;

I

I' Keputusan Tim Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabup6ten
Hulu Sungai Utara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Amuntai, t'I Desember 2019
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