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[SIARAN PERS] 

Sebelum Daftar Online, 

Melalui siaran pers ini kami sampaikan kepada publik terkait mekanisme pendaftaran 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 sebelum pendaftaran online melalui portal 

https://sscn.bkn.go.id mulai dibuka tanggal 1 Agu

daftar instansi dan dokumen persyaratan masing

official website BKN via http://www.bkn.go.id/penerimaan
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lum Daftar Online, Cek Mekanisme Pendaftaran CPNS 

Tahun 2017! 

Melalui siaran pers ini kami sampaikan kepada publik terkait mekanisme pendaftaran 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 sebelum pendaftaran online melalui portal 

mulai dibuka tanggal 1 Agustus 2017 pukul 10.00 wib. Untuk informasi 

daftar instansi dan dokumen persyaratan masing-masing instansi dapat diakses publik melalui 

http://www.bkn.go.id/penerimaan-cpns-th-2017.  

 

sme Pendaftaran CPNS 

Melalui siaran pers ini kami sampaikan kepada publik terkait mekanisme pendaftaran 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 sebelum pendaftaran online melalui portal 

stus 2017 pukul 10.00 wib. Untuk informasi 

masing instansi dapat diakses publik melalui 

 

https://sscn.bkn.go.id/
http://www.bkn.go.id/penerimaan-cpns-th-2017
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 Dalam siaran pers BKN tanggal 06 Juli 2017 telah disampaikan kepada Publik agar 

diminta untuk selektif dalam menerima informasi penerimaan CPNS 2017 dan informasi resmi 

hanya dikeluarkan oleh website instansi pemerintah berd

untuk tidak mempercayai jalur lain dalam penerimaan CPNS 2017 selain dari mekanisme 

pendaftaran dan pelaksanaan seleksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 Selengkapnya publik dapat memantau dan mengakses seluruh informasi dan 

pemberitaan pendaftaran CPNS 2017 lewat 

melalui twitter (@BKNgoid) dan fanpage facebook (

Indonesia).  

 

 

 

Kepala Biro Hubungan 
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Dalam siaran pers BKN tanggal 06 Juli 2017 telah disampaikan kepada Publik agar 

diminta untuk selektif dalam menerima informasi penerimaan CPNS 2017 dan informasi resmi 

hanya dikeluarkan oleh website instansi pemerintah berdomain go.id dan pub

untuk tidak mempercayai jalur lain dalam penerimaan CPNS 2017 selain dari mekanisme 

pendaftaran dan pelaksanaan seleksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Selengkapnya publik dapat memantau dan mengakses seluruh informasi dan 

pendaftaran CPNS 2017 lewat www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial BKN 

) dan fanpage facebook (Badan Kepegawaian Negara Republik 

Jakarta, 31 Juli 2017, 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, 

ttd 

Mohammad Ridwan 

 

Dalam siaran pers BKN tanggal 06 Juli 2017 telah disampaikan kepada Publik agar 

diminta untuk selektif dalam menerima informasi penerimaan CPNS 2017 dan informasi resmi 

omain go.id dan publik juga diminta 

untuk tidak mempercayai jalur lain dalam penerimaan CPNS 2017 selain dari mekanisme 

Selengkapnya publik dapat memantau dan mengakses seluruh informasi dan 

kanal media sosial BKN 

Badan Kepegawaian Negara Republik 

http://www.bkn.go.id/

