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Penerimaan ASN Kini melalui Portal SSCASN dimana didalam Portal tersebut terdapat SSCN dan
SSP3K.Simak info terbaru persyaratan lengkap pendaftaran di sscasn.bkn.go.id dan langkah pembuatan akun
SSP3K di ssp3k.bkn.go.id berikut ini! Login ssp3k.bkn.go.id untuk Pendaftaran PPPK 2019, Persyaratan ...Saat
ini portal ssp3k.bkn.go.id hanya menampilkan informasi-informasi seputar rekrutmen PPPK 2019 Sesuai
dengan informasi yang ditampilkan pada portal ssp3k.bkn.go.id, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 10-16
Februari 2019.PendaftaranPPPK/P3K di ssp3k.bkn.go.id telah resmi dibuka. Simak alur lengkap mulai dari
pembuatan akun, pencetakan kartu, hingga seleksi.Pendaftaran Pengumuman CPNS PPPK (P3K) 2019
Sscasn.bkn.go.id & Ssp3k.bkn.go.id - Sebenarnya sih Tes PPPK (P3K) itu apakah salah satu program rekrutmen
CPNS melalui honorer atau bukan.Portal ssp3k.bkn.go.id sendiri merupakan bagian dari portal SSCASN yang
dikhususkan bagi pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sini terdapat informasi
mengenai alur rekrutmen PPPK 2019, melakukan registrasi, dan mengetahui lebih lanjut informasi mengenai
PPPK 2019. Portal ini sudah dapat diakses secara umum.Jika kamu ingin mendaftar PPPK 2019, setelah
berhasil mengakses sscasn.bkn.go.id, masuklah ke tautan SSP3K atau ssp3k.bkn.go.id dan klik ‘Daftar
Sekarang’. Namun sebelumnya, ada panduan, persyaratan dan juga alur yang bisa dipelajari lebih dulu sebelum
melakukan pendaftaran PPPK.Session ini sudah tidak berlaku. Silahkan tutup layar ini dan kembali ke
aplikasi.Pastikan NIK dan KK Pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Isi form dengan data yang benar.To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0
or greater is installed.Berikut adalah tips dan cara mendaftar PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id dan cara login ke
website ssp3k.bkn.go.id. Nah, jika kamu mengalami Connection time out saat membuka website pendaftaran
P3K, kamu bisa mengikuti sedikit tips supaya bisa mengaksesnya.Pembuatan Usul Pilhan Prosedur Usul
Pensiun Instansi dan Satuan Kerja secara otomatis terisi sesuai dengan Login Username Isian “Nomor Usul”
bisa diisi secara manualBismiLLahirrahmaanirrahiim SSCASN BKN GO ID VS SSP3K BKN GO ID.
AssaLamu’aLaikum WarohmatuLLahi Wabarokatuh … SeLamat Datang di Aris Wijaya … sumber. Jangan
lengah dulu bagi yang sudah dinyatakan lulus CPNS dengan hasil akhir yang memuaskan, terkadang di tahap
pemberkasan juga masih saja ada yang gagal dan berakibat fatal tidak jadi dapa NIP.Pendaftaran Akun SSP3K
di ssp3k.bkn.go.id, Mulai 12-17 Februari 2019. Formasi tersebut yakni tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan,
dan penyuluh pertanian.SAPK - peraturan.bkn.go.idMembuat Akun di https://ssp3k.bkn.go.id Tahapan pertama
yang harus dilakukan oleh pelamar P3K adalam membuat akun pendaftaran di portal SSP3K, berikut ini
langkah-langkah membuat akun pendaftaran P3K Tahun 2019. Pilih menu registrasi; Masukkan nomor peserta
ujian Honorer Kategori 2 (K-2), tanggal lahir, NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga.#SSCASN
#PendaftaranP3K #CPNS Link Registrasi https://ssp3k.bkn.go.id/ syarat, formasi, dan panduan pada rekrutmen
P3K tahap I, seperti berikut: 1. Jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah ...Persyaratan Pendaftaran
PPPK/P3K 2019 di sscasn.bkn.go.id, Akun SSP3K di ssp3k.bkn.go.id Untuk itu, web SSCASN kembali
dilengkapi dengan fitur Helpdesk yang membantu pelamar menemukan solusi.PPPK 2019 Kumpulan Masalah
& Solusi atas Pendaftaran PPPK/P3K di sscasn.bkn.go.id, Login di ssp3k.bkn.go.id Pendaftaran PPPK / P3K
sendiri masih bisa dilakukan hingga Sabtu (16/2/2019) mendatang ...6. Lalu silahkan Login ke ssp3k.bkn.go.id
menggunakan password dan NIK yang telah didaftarkan pada langkah 2 di atas Lengkapi data anda di SSP3K 7.
Silahkan unggah Foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun yang telah didapat pada langkah ke 5 di
atas sebagai bukti telah membuat akun 8. Kemudian pilih jenis jabatan dan lengkapi pendidikan 9.Homepage /
cpns / PENDAFTARAN P3K HONORER DI SSP3K.BKN.GO.ID. PENDAFTARAN P3K HONORER DI
SSP3K.BKN.GO.ID By backup Posted on February 13, 2019. #SSCASN # ...Lupa Password Anda? Klik di sini
untuk mereset password Anda. Belum memiliki akun? Silahkan melakukan pendaftaran akun SSCNProfil PNS apps.bkn.go.id ... nextNam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.Badan
Kepegawaian Negara (BKN) akan mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan
harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian secara On-line (SAPK).Cara Login Ssp3k.bkn.go.id dan Solusi Seputar P3K, Formasi Pendaftaran
PPPK 2019 via Sscasn Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian PAN-RB ke … sumber. Jangan lengah dulu
bagi yang sudah dinyatakan lulus CPNS dengan hasil akhir yang memuaskan, terkadang di tahap pemberkasan
juga masih saja ada yang gagal dan berakibat fatal tidak jadi dapa NIP.Yuk langsung cek
https://ssp3k.bkn.go.id/ Bantu share y ke teman2... OLDER. Luky Ashari. 11 hrs. Khusus yg lgi on Sebutkan
kartu yg kalian pakai Contoh: indosatTo view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater
is installed.Sapk.bkn.go.id receives about 1.43% of its total traffic. It was owned by several entities, from Badan
Kepegawaian Negara to IDC Telkom Divisi Multimedia of Telkom Divisi Multimedia , it was hosted by PT
Telkom Indonesia's customer. , PT Telkom Indonesia's customer. and others.Situs Pendaftaran Pegawai Kontrak
Pemerintah Sulit Diakses, Ini Kata BKN . Hingga Senin (11/2/2019) siang, menu pendaftaran Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam situs SSP3K, ssp3k.bkn.go.id, belum dapat diakses. .

