TATA CARA PENDAFTARAN
1. Buka website https://sscn.bkn.go.id/ dan pilih “PENDAFTARAN” untuk membuat akun pada
SSCN BKN, akan terlihat halaman sebagai berikut :

2. Isi kolom “NIK” dan “NOMOR KARTU KELUARGA atau NIK KEPALA KELUARGA” dan
ketikkan kode captcha yang tertera sesuai dengan gambar, lalu klik “LANJUTKAN”. Setelah
itu akan keluar halaman sebagai berikut:

3. Isi kolom-kolom yang harus diisi dengan informasi yang dibutuhkan dengan benar, misal:
“NAMA TANPA GELAR DI IJAZAH”. Setelah semua kolom terisi, ketikkan kode captcha
yang tertera sesuai dengan gambar, lalu klik “LANJUTKAN”. Setelah itu akan keluar
halaman sebagai berikut:

4. Pilih “CETAK INFORMASI PENDAFTARAN” untuk mencetak bukti pendaftaran akun
SSCN, dan pilih “LANJUTKAN LOGIN PENDAFTARAN”.

5. Masukkan NIK dan Password yang telah terdaftar, lalu klik “MASUK” dan akan terbuka
halaman sebagai berikut:

6. Isi dan lengkapi kolom yang bertanda bintang dan ALAMAT DOMISILI, TINGGI BADAN,
STATUS PERKAWINAN, NO HP, dan AGAMA, lalu klik “SELESAI”.
7. Pilih kolom “DAFTAR” di pojok kanan atas, dan akan tampil halaman sebagai berikut:

8. Silahkan pilih instansi “KEMENTERIAN KEUANGAN”, lalu klik “PILIH”.

9. Akan muncul warning bahwa anda hanya bisa memilih 1 instansi di periode 2 ini dan
silahkan mencetak kartu bukti pendaftaran.
10. Kementerian Keuangan adalah salah satu instansi yang memiliki system pendaftaran
mandiri, sehingga anda akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran di website
rekrutmen.kemenkeu.go.id.

11. Pilih “LOGIN” dan masukkan NIK dan Password yang telah terdaftar di website sscn.bkn.
go.id, lalu akan tampil halaman sebagai berikut:

12. Pastikan data diri anda sudah benar dan lengkap, lalu pilih jenis formasi pilihan anda yang
anda tuju (Umum, Disabilitas Fisik, Cumlaude, Putra/Putri Papua dan Papua Barat),
lalu scroll ke halaman berikutnya

13. Isi dan lengkapi Informasi Pendidikan anda dengan baik dan benar, terutama untuk Nomor Ijazah
dan Tanggal Ijazah Anda. Jika nama Perguruan Tinggi anda tidak tersedia dalam pilihan,
silahkan pilih “Lainnya” dan isi kolom di sampingnya dengan nama Perguruan Tinggi anda secara
manual. Scroll ke bawah untuk halaman berikutnya

14. Pilih “Nama Jabatan”, “Unit Kerja” dan “Lokasi Ujian” yang anda inginkan. Untuk kolom “Upload
File Persyaratan” terdapat beberapa kondisi, diantaranya:
1. Untuk Formasi Umum dan Disabilitas:
Silahkan upload soft file Ijazah dan soft file Transkrip nilai dengan file pdf dan ukuran maks.
300 kb.
2. Untuk Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
2.1 Jalur “Keluarga”
Silahkan upload soft file Ijazah dan soft file Transkrip nilai dengan file pdf dan ukuran maks.
300 kb. Lalu pilih jalur “Keluarga” untuk upload soft file Akta Kelahiran, soft file KTP Ayah
Kandung, dan soft file Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan dengan file pdf dan
ukuran masing-masing maks 300 kb.
2.2 Jalur “Pendidikan”
Silahkan upload soft file Ijazah dan soft file Transkrip nilai dengan file pdf dan ukuran maks.
300 kb. Lalu pilih jalur “Pendidikan” untuk upload soft file Ijazah SD, soft file Ijazah SMP,
dan soft file Ijazah SMA dengan file pdf dan ukuran masing-masing maks 300 kb.

15. Setelah semua kolom terisi, silahkan cek kembali data anda, apakah sudah terisi dengan benar
atau belum. Jika sudah, silahkan klik “SIMPAN”

