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PENGUMUMAN 
Nomor: Peng/    14     /VI/KEP./2021 

 
tentang 

 
REVISI PERSYARATAN, MEKANISME PENDAFTARAN DAN INFORMASI JADWAL  

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) POLRI TAHUN ANGGARAN 2021 
DAN RENCANA PENEMPATAN PADA POLDA KEPULAUAN RIAU 

 
 

1. Rujukan: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 735 Tahun 
2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021; 

e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/914/V/2021 tanggal 24 
Mei 2021 tentang Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Polri Tahun Anggaran 2021 dan 
Rencana Penempatan; 

f. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: KEP/247/XI/2020 tanggal 30 Juni 
2020 tentang Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021; 

g. Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kepulauan Riau Nomor: KEP/16/XII/2020 
tanggal 14 Desember 2020 tentang Rencana Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Kepulauan 
Riau Tahun Anggaran 2021; 

h. DIPA Petikan Revisi Ke-02 Biro Sumber Daya Manusia Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 
2021 Nomor: SP DIPA-060.01.2.669275/2021 KODE DS: 4038-6107-4064-9480 tanggal 5 Maret 
2021; 

i. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/868/III/KEP./2020 
tanggal 13 Maret 2020 tentang Antisipasi Perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

 
j.      Pengumuman.... 
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j. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/31/V/KEP./2021 
tanggal 28 Mei 2021 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri Tahun 
Anggaran 2021 dan Rencana Penempatan; 

k. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/36/VI/KEP./2021 
tanggal 29 Juni 2021 tentang revisi nama jabatan, persyaratan, Mekanisme pendaftaran dan 
informasi jadwal seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri Tahun Anggaran 
2021; 

l. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Peng/13/V/KEP./2021 tanggal 
30 Mei 2021 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri Tahun Anggaran 2021 
dan Rencana Penempatan pada Polda Kepulauan Riau. 

 
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Warga Negara Republik 

Indonesia dan calon pelamar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri di wilayah 

Kepulauan Riau tentang revisi persyaratan pendaftaran untuk mengikuti seleksi Pengadaan CPNS Polri 

Tahun Anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan kategori/jenis formasi yang lain sesuai 

dengan Pengumuman Kapolda Kepulauan Riau tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Polri Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Penempatan pada Polda Kepulauan Riau (rujukan 1.l.) 

tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut;  

1) Jabatan, Kualifikasi pendidikan dan jenis formasi: 

No 

 
 
 

Jabatan 

 

Kualifikasi 
Pendidikan/ 

Jurusan 

Jenis Formasi 
 
 
 

Jumlah 
 

Cum- 

laude 

Putra/ 
Putri 

Papua/ 
Papua 
Barat 

 

Disabilitas 

 
 

Umum 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Ahli Pertama – 
Dokter Gigi 

Dokter Gigi 1 - - 1 2 

2. 
Terampil -
Teknisi 
Elektromedis 

D-III 
Elektromedik 

- - - 1 1 

3. Pengelola Data 
D-III Teknik 
Informatika/ 

D-III Komputer 
- - 1 3 4 

4. Teknisi Nautika D-III Nautika - - - 2 2 

Jumlah 1 - 1 7 9 

 

 

 

b. kategori….. 
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b. kategori/jenis formasi yang dapat dilamar, antara lain: 

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat ”Dengan Pujian”/Cumlaude, yaitu: 

a) pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan jenjang pendidikan 

paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat (D-IV); lulus dengan berpredikat 

”Dengan Pujian”/Cumlaude dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program 

Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal 

kelulusan dan keterangan lulus berpredikat ”Dengan Pujian”/Cumlaude yang tertulis 

pada ijazah atau transkrip nilai; 

b) pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memperoleh 

penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya 

setara ”Dengan Pujian”/Cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2)  Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan 

khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, 

menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan mampu melakukan aktifitas fisik dan kegiatan 

sehari-hari tanpa bantuan orang lain; 

3) Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1) dan 2). 

  

c. Persyaratan pelamaran. 

1) Persyaratan Umum 

a) Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan 

taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; 

c) berkelakuan baik dan tidak  pernah   dipidana   penjara   berdasarkan   putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

e) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit TNI 

atau  anggota Polri; 

f) tidak menjadi pengurus, anggota/simpatisan partai politik atau terlibat politik praktis;  

g) tidak menjadi pengurus, anggota/simpatisan organisasi terlarang di Indonesia. 

 

2) Persyaratan..... 
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2) Persyaratan Khusus 

a) Formasi Umum: 

(1) memiliki  kualifikasi  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan,  dari 

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dan program studi yang 

terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 

sedangkan untuk kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan/medis, dapat 

diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan 

Indonesia (LAM-PTKes)/ Pusdiknakes/ Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya  

pada saat ijazah tersebut dikeluarkan; 

(2) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh) 

lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah 

dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang 

sederajat; 

(3) usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) 

tahun dihitung pada saat melamar sebagai CPNS; 

(4) tinggi badan serendah-rendahnya: 

(a) pria 157 (seratus lima puluh tujuh) cm; 

(b) wanita 150 (seratus lima puluh) cm. 

(5) peserta  seleksi  yang  sedang  dalam  proses  mengikuti  program  beasiswa 

(seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program 

beasiswanya setelah diangkat sebagai PNS; 

(6) peserta wanita tidak dalam kondisi hamil diatas 5 (lima) bulan saat mendaftar 

seleksi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

(7) mampu mengoperasikan komputer; 

(8) pelamar formasi tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

yang masih berlaku; 

(9) formasi  pengelola data  kualifikasi  pendidikan  D-III Teknik Komputer/ D-III 

Komputer diutamakan memiliki sertifikat Cisco Certified Network Associate 

(CCNA) dan MikroTik Certified Network Associate (MTCNA). 

 

b) Formasi Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude: 

(1) calon pelamar lulus dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang terakreditasi A/ 

Unggul dan Program Studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditas 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan 

tenaga kesehatan/medis, dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri  

 

Perguruan….. 
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Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)/Pusdiknakes/Lembaga 

Akreditasi Mandiri lainnya yang dikeluarkan dan masih berlaku pada saat 

kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan pada ijazah/transkrip nilai; 

(2) calon pelamar lulus dengan predikat ”Dengan Pujian"/Cumlaude yang 

dibuktikan dengan keterangan lulus berpredikat ”Dengan Pujian"/Cumlaude 

yang tertulis pada ijasah atau transkrip nilai; fotokopi ijasah dan fotokopi 

transkrip nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat; 

(3) bagi calon pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada 

formasi khusus kategori (Dengan Pujian/Cumlaude) seteleh memperoleh 

penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat 

kelulusannya setara “Dengan Pujian"/Cumlaude dari kementerian yang 

menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi;  

(4) usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun 

dihitung pada saat melamar sebagai CPNS; 

(5) tinggi badan serendah-rendahnya: 

(a) pria 157 (seratus lima puluh tujuh) cm; 

(b) wanita 150 (seratus lima puluh) cm. 

(6) peserta  seleksi  yang  sedang  dalam  proses  mengikuti  program  beasiswa 

(seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program 

beasiswanya setelah diangkat sebagai PNS; 

(7) peserta wanita tidak dalam kondisi hamil diatas 5 (lima) bulan saat mendaftar 

seleksi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

(8) mampu mengoperasikan komputer; 

(9) pelamar formasi tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

yang masih berlaku. 

 

c) Formasi Disabilitas 

(1) calon pelamar formasi khusus Disabilitas merupakan penyandang disabilitas 

atau bekebutuhan khusus dengan memiliki kriteria mampu melakukan tugas 

sesuai dengan jabatan yang dilamar, mampu menganalisa, mengetik, 

menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan mampu melakukan aktifitas fisik 

dan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain; 

(2) calon pelamar formasi khusus Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang 

bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan 

dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/ 

Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; 

(3) Calon….. 
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(3) Calon pelamar formasi khusus Disabilitas wajib menyampaikan video singkat 

yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas 

sesuai Jabatan yang akan dilamar; 

(4) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari 

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); 

(5) IPK minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh) lulusan Perguruan Tinggi Negeri/ 

Swasta dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir 

sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat; 

(6) usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun 

pada saat melamar sebagai CPNS; 

(7) tinggi badan serendah-rendahnya: 

(a) pria 157 (seratus lima puluh tujuh) cm; 

(b) wanita 150 (seratus lima puluh) cm 

(8) peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa 

(seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program 

beasiswanya setelah diangkat sebagai PNS; 

(9) peserta wanita tidak dalam kondisi hamil di atas 5 (lima) bulan saat 

pendaftaran seleksi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

(10) mampu mengoperasikan komputer; 

(11) formasi Pengelola Data kualifikasi pendidikan D-III Teknik Informatika/D-III 

Komputer diutamakan memiliki sertifikat Cisco Certified Network Associate 

(CCNA) dan MikroTik Certified Network Associate (MTCNA);  

(12) apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan 

umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas; 

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 Kapolri selaku 

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan 

yang bersangkutan.  

 

d. Tata cara pendaftaran 

Pendaftaran dilaksanakan oleh pelamar secara online melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur 

Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id, dengan  tata cara sebagai 

berikut: 

1) Melakukan….. 

 

https://sscasn.bkn.go.id/
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1) Melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021, dengan tahapan: 

a) Langkah 1: Pengecekan Identitas, mengisi: 

(1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK); 

(2) nama lengkap (sesuai yang tertulis pada KTP); 

(3) tempat dan tanggal lahir (sesuai yang tertulis pada KTP); 

(4) nomor handphone aktif; 

(5) alamat e-mail aktif. 

 

b) Langkah 2: Lengkapi Data 

(1) nama lengkap (sesuai yang tertulis pada ijazah, tanpa gelar); 

(2) tempat lahir (setingkat kabupaten/kota yang tertera di ijazah); 

(3) tanggal lahir (sesuai yang tertulis pada ijazah); 

(4) jenis kelamin; 

(5) mengunggah file scan KTP (format jpg/jpeg, ukuran maksimal 200 Kbyte); 

(6) mengunggah file swafoto/selfie (format jpg/jpeg, ukuran maksimal 200 Kbyte); 

(7) password, pertanyaan dan jawaban pengaman. 

 

c) Langkah 3: Pengecekan Ulang Data 

Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang dimasukkan beserta file 
yang diunggah sudah benar dan selanjutnya lakukan klik Proses Pendaftaran Akun. 

 

d) Langkah 4: Pendaftaran Akun Selesai  

Cetak Kartu Informasi Pendaftaran Akun pada SSCASN. 

 

2) melakukan pendaftaran sebagai calon peserta seleksi CPNS 2021, dengan tahapan: 

a) Langkah 1: Login Pendaftaran SSCASN 

Masuk ke halaman pendaftaran menggunakan akun yang telah didaftarkan.  

b) Langkah 2: Pengisian Biodata 

(1) nama lengkap (sesuai yang tertulis pada ijazah, tanpa gelar); 

(2) gelar depan/belakang (sesuai yang tertulis pada ijazah); 

(3) alamat (sesuai yang tertulis pada KTP);  

(4) pilih jenis disabilitas (calon pelamar selain penyandang disabilitas, pilih 
keterangan Non Disabilitas)  

(5) link video (bagi pelamar disabilitas, masukkan tautan video kegiatan sehari-hari 
pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar yang 
telah diunggah di cloud storage (google drive/dropbox)/youtube/dll);  

(6) data domisili;  

(7) tinggi badan;  

(8) status perkawinan;  

(9) agama….. 
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(9) agama; 

(10) nomor telepon/ponsel. 

 

c) Langkah 3: Memilih Jenis Seleksi 

Untuk mengikuti seleksi CPNS di lingkungan Polri, pilih untuk mendaftar sebagai 
CPNS.  

d) Langkah 4: Mendaftar Formasi  

(1) pilih instansi (Kepolisian Negara Republik lndonesia/Polri);  

(2) pilih jenis formasi (Umum/Cumlaude/Disabilitas);  

(3) pilih pendidikan yang digunakan untuk mendaftar;  

(4) pilih jabatan yang dilamar;  

(5) pilih lokasi formasi;  

(6) pilih lokasi test (UPT BKN Batam);  

(7) masukkan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK); 

(8) masukkan nomor ijazah; 

(9) masukkan tahun kelulusan;  

(10) pilih jenis Perguruan Tinggi (Dalam Negeri/Luar Negeri); 

(11) masukkan tanggal ijazah; 

(12) masukkan nama Perguruan Tinggi;  

(13) pilih nama Program Studi;  

(14) pilih Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi.  

 

e) Langkah 5: Unggah Dokumen 

Dokumen yang harus diunggah menyesuaikan jenis formasi yang dilamar, antara 
lain: 

(1) KTP;  

(2) surat lamaran;  

(3) ijazah;  

(4) transkrip nilai;  

(5) sertifikat akreditasi Prodi (untuk pelamar formasi cumlaude ditambah sertifikat 
akreditasi PT);  

(6) Surat Peryataan Diri yang berisi 5 (lima) butir dan Surat Pernyataan Masa Bakti 
yang berisi 3 (tiga) butir;  

(7) pasfoto terbaru dengan latar belakang merah;  

(8) dokumen lain: 

(a)  STR (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan); 

(b) sertifikat CCNA/MTCNA (bagi yang memiliki); 

(c)  sertifikat kursus komputer (bagi yang memiliki); 

(d)  surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan 
jenis/tingkat disabilitasnya (bagi formasi disabilitas);  

(g) akta….. 
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(g) akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang bersangkutan. 

 

  Adapun ketentuan dalam unggah dokumen adalah sebagai berikut:  

(1) dokumen yang diunggah adalah hasil dokumen asli yang discan/dipindai  
dengan mesin pemindai (scanner) bukan difoto menggunakan kamera 
handphone, untuk mendapatkan hasil yang baik; 

(2) format file yang diterima oleh sistem adalah PDF atau JPG/JPEG dengan 
ukuran minimal adalah 100 Kbyte, jika ukuran file melebihi ketentuan maka 
dapat dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan pada 
dokumen harus terbaca dengan baik.  

(3) dalam hal dokumen lain yang dilampirkan lebih dari 1 (satu), 
dokumendokumen tersebut digabung dalam 1 (satu) file dengan format PDF.  

 

f) Langkah 6: Resume Pendaftaran 

Cek kembali nama instansi, jabatan dan lokasi formasi yang dilamar, data-data yang 
telah diinput dan dokumen yang diunggah telah terisi lengkap dan benar dengan 
memberikan tanda pada masing-masing data; setelah itu klik tombol Akhiri Proses 
Pendaftaran (data tidak dapat diubah lagi dengan alasan apapun). 

 

Jika sampai pada saat batas akhir pendaltaran calon pelamar tidak mengakhiri 
pendaftaran, maka calon pelamar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap 
verifikasi dokumen oleh Panitia.  

 

g) Langkah 7: Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 

Kartu pendaftaran SSCASN yang telah dicetak digunakan sebagai bukti telah 
melakukan pendaftaran pada saat verifikasi berkas administrasi.  

 

3) batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen dimulai tanggal 30 Juni 2021 s.d. 21 Juli 
2021 (ditutup pukul 23.59 WIB). 

e. Verifikasi/seleksi administrasi pendaftaran. 

Pada saat melaksanakan verifikasi administrasi, calon peserta harus hadir sendiri (tidak boleh 

diwakilkan) ke Panitia Daerah (Panda)/SDM Polda Kepri untuk menyerahkan berkas 

administrasi dan melaksanakan pengukuran tinggi badan, dengan membawa dokumen: 

1) Kartu Pendaftaran SSCASN 2021; 

2) surat lamaran yang ditujukan kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri di Jakarta, diketik 

dengan komputer, diberi materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar; 

3) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah beserta transkrip nilai pendidikan umum terakhir 

yang digunakan untuk melamar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

4) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Program Studi 

dari BAN-PT/LAM-PTKes/Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya (dilengkapi 

pendaftar formasi cumlaude); 

5) 1 (satu)…..  
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5) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi dari BAN-PT/LAM-PTKes/ 

Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya (dilengkapi pendaltar selain formasi 

cumlaude); 

6) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan 

telah melakukan perekaman data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (Disdukcapil); 

7) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 

8) asli surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari 

Polres setempat yang masih berlaku; 

9) asli surat keterangan dokter yang menyatakan tidak hamil/sedang hamil maksimal 5 (lima) 

bulan saat mendaftar bagi peserta wanita; 

10) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah yang 

menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (bagi formasi disabilitas); 

11) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi STR yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

(dilengkapi oleh pelamar formasi tenaga kesehatan); 

12) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kursus/keterampilan komputer (bagi pelamar 

yang memiliki); 

13) asli dan 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat CCNA/MTCNA (bagi pelamar yang memiliki); 

14) pasfoto terbaru dengan kemeja warna putih, ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang merah 

sebanyak 5 (lima) lembar; 

15) asli 1 (satu) lembar surat pernyataan keterangan diri bermaterai Rp 10.000,- yang berisi      

5 (lima) butir pernyataan sebagai berikut: 

a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 
dengan hormat sebagai sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagai pegawai swasta; 

c) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain 
yang ditentukan oleh pemerintah; 

e) tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, atau terlibat politik praktis. 

16) asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masa Bakti bermaterai Rp 10.000,- yang berisi 3 

(tiga) butir pemyataan berikut ini: 

a) bersedia menunaikan baktinya minimal 10 (sepuluh) tahun di wilayah formasi yang 
dilamar, terhitung saat pengangkatan sebagai CPNS Polri; 

b) bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila yang 
bersangkutan mengundurkan diri sebagai CPNS Polri sebesar 20 (dua puluh) kali 
biaya seleksi dan 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan bagi CPNS Polri yang telah 
mengikuti Latihan Dasar (Latsar); 

c) bersedia….. 
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c) bersedia ditempatkan pada satuan kerja dalam wilayah Polda yang sama sesuai 
formasi yang dilamar. 

 

17) berkas administrasi yang akan diverifikasi agar dimasukan ke dalam stofmap dan di tulis 

nama, kualifikasi pendidikan, jabatan yang dilamar dan nama Polda/Panda, dengan 

ketentuan: 

a) stofmap warna kuning untuk pendidikan S1; 

b) stofmap warna biru untuk pendidikan D3. 

 

18) dokumen asli yang terdiri dari ijazah/transkrip nilai pendidikan umum yang digunakan 

untuk mendaftar, KTP, Akta Kelahiran, STR (bagi tenaga kesehatan), sertifikat kursus/ 

keterampilan komputer dan sertifikat CCNA/MTCNA (bagi pelamar yang memiliki) 

dipisahkan dalam stofmap tersendiri dan setelah dilakukan verifikasi dikembalikan ke calon 

peserta/tidak disimpan oleh panitia seleksi; 

 

19) pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dapat melanjutkan ke tahapan seleksi 

selanjutnya. 

 

f.   Tahapan seleksi Pengadaan CPNS Polri Tahun Anggaran 2021 dan sistem kelulusan tidak 
terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Kapolda Kepulauan Riau 
tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri Tahun Anggaran 2021 dan Rencana 
Penempatan (rujukan 1.l.). 

g. Lain-lain. 

1) tahapan, waktu dan tempat pelaksanaan seleksi sebagai berikut: 

a) tahapan dan revisi waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran;  

b) tempat pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan administrasi dilaksanakan di 

Panda/Polda Kepulauan Riau setempat sesuai lokasi formasi jabatan yang dipilih;  

c) tempat pelaksanaan SKD dan SKB aspek pengetahuan mengunakan CAT bertempat 

di UPT BKN Batam (Gedung Bersama Pemko, Belian, Kec. Batam Kota, Kota 

Batam, Kepulauan Riau); 

2) peserta seleksi diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan 

pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan http://cpns.polri.go.id;  

 

3) setiap tahapan seleksi, seluruh peserta seleksi wajib membawa hasil Rapid Test/Swab 

Antigen dengan hasil tes negatif;  

 

4) pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya; 

 

5) keputusan….. 
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5) keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;  

 

6) layanan informasi yang berkaitan dengan proses seleksi Pengadaan CPNS Polri Tahun 

Anggaran 2021 dapat diperoleh melalui media sosial lnstagram @cpns_polri / 

@pns.poldakepri, Facebook (https://www.facebook.com/cpns.polri). 

 

3. Demikian untuk menjadi maklum. 
 
 

Dikeluarkan di: Batam 
pada tanggal   :              30                  Juni                  2021 

 

 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU 
 KARO SDM 
  
  
  
  
Tembusan: A.B. INDRATA, S.I.K., M.Si. 
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73120421 
1.  Kapolri 
2.  Wakapolri. 
3.  Irwasum Polri. 
4.  Kadivpropam Polri. 

       

5.  As SDM Kapolri. 
6.  Kapolda Kepri. 
7.  Wakapolda Kepri. 
8.  Irwasda Polda Kepri. 

 

7.  Distibusi B dan C Polda Kepri.  
  

https://www.instagram.com/pns.poldakepri/


 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH KEPULAUAN RIAU 

 

 

REVISI JADWAL SELEKSI PENGADAAN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) POLRI TAHUN ANGGARAN 2021 

POLDA KEPULAUAN RIAU 
 

NO KEGIATAN TANGGAL KET 

1.  Pengumuman  30 Juni s.d. 14 Juli 2021 15 hari 

2.  
Pelamaran/Pendaftaran online 
(https://sscasn.bkn.go.id/) 

30 Juni s.d. 21 Juli 2021 22 hari 

3.  Verifikasi dokumen dan seleksi administrasi  1 s.d. 22 Juli 2021 28 hari 

4.  
Penandatanganan pakta integritas Panitia dan 
peserta (pelamar) di Panda 

27 Juli 2021 1 hari 

5.  Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 s.d. 29 Juli 2021 2 hari 

6.  Masa sanggah & jawab sanggah 30 Juli s.d. 8 Agustus 2021 10 hari 

7.  Pengumuman hasil sanggah 9 Agustus 2021 1 hari 

8.  
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
menggunakan CAT 

25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021 
Menyesuaikan 
jadwal dari BKN 

9.  
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) aspek 
Pengetahuan (CAT) 

19 Oktober s.d. 29 November 
2021 

Menyesuaikan 
jadwal dari BKN 

10.  SKB aspek Keterampilan Oktober 2021 
Tentative 
(Menyesuaikan 
jadwal dari BKN) 

11.  Pemeriksaan Kesehatan Oktober 2021 
Tentative 
(Menyesuaikan 
jadwal dari BKN) 

12.  Tes Psikologi November 2021 
Tentative 
(Menyesuaikan 
jadwal dari BKN) 

13.  Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) Oktober 2021 
Tentative 
(Menyesuaikan 
jadwal dari BKN) 

14.  
Pengumuman akhir seleksi CPNS Polri T.A. 
2021 

18 s.d. 19 Desember 2021  

15.  Masa sanggah & jawab sanggah 20 s.d. 29 Desember 2021  

16.  Pengumuman hasil sanggah nilai integrasi 30 s.d. 31 Desember 2021  

17.  Pengisian Daftar Riwayat Hidup 1 s.d. 18 Januari 2022  

 

 

18. Usul….. 
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2 
 

 

 

 

NO KEGIATAN TANGGAL KET 

18.  Usul Penetapan NIP 19 Januari s.d. 18 Februari 2022  

 
Catatan: 

 

Apabila terjadi perubahan jadwal akan diumumkan di https://sscasn.bkn.go.id atau di http://cpns.polri.go.id. 
 

Dikeluarkan di: Batam 
pada tanggal   :         30                    Juni                     2021 

 

 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU 
 KARO SDM 
  
  
  
  
 A.B. INDRATA, S.I.K., M.Si. 
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73120421 
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